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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Макроекономічні закономірності 

структурних змін в узагальненому вигляді включають ряд зрушень в 

національних економічних системах і світовій економіці,  взагалі. Різко 

скорочується частка і роль галузей матеріального виробництва як у валовому 

внутрішньому продукті, так і в структурі зайнятості населення та відбувається 

зсув на користь сектору послуг. Головною причиною стрімкого розвитку сфери 

послуг в сучасних економічних реаліях є глибокі перетворення в системі 

суспільних потреб: ускладнення техніки, технологій, структури виробництва, 

зростання життєвого рівня населення та його соціальної активності, 

підвищення освітнього і культурного рівня людей. Ці тенденції універсальні і 

властиві всім країнам, але реалізуються вони в міру становлення та розвитку 

внутрішніх передумов, що знаходяться в прямій залежності від рівня 

економічного розвитку країни, в результаті чого, формуються особливості 

розвитку світового ринку послуг, як за предметною складовою, так і 

національною ознакою.  

Особливим фактором розвиту міжнародного ринку послуг стали невпинні 

процеси глобалізації, що різко посилюють процес міжнародного переміщення 

потоків послуг, а також капіталу, інформації та технологій, що зазвичай не 

підпадають у сферу регулювання національних урядів. Однак, на сьогодні, 

система міжнародно-правового регулювання міжнародної торгівлі послугами 

не повною мірою відповідає потребам її учасників, а тому, на сьогодні 

особливої актуальності набувають питання розвитку міжнародно-правового 

регулювання міжнародного ринку послуг.   Крім того, міжнародна торгівля 

послугами розвивається доволі динамічно, а її структура змінюється під 

впливом науково-технічного прогресу, тому виникає необхідність у проведенні 

нових досліджень з використанням оновлених статистичних даних, що і 

зумовлює актуальність даного дослідження. Саме тому дослідження 

особливостей формування та регулювання міжнародного ринку послуг є 
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важливим завданням сучасної науки, що вивчає процеси розвитку світового 

господарства. 

Фундаментальні проблеми становлення та розвитку міжнародного ринку 

послуг, глобалізації економічних процесів, методологічні аспекти регулювання 

міжнародної торгівлі послугами знайшли своє відображення в працях багатьох 

відомих науковців. Питання сутності та ролі послуг у економічній системі 

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

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

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

А.П. Румянцев, А. Сміт, Ж.-Б. Сей, А.О. Старостіна, В.А. Попова, А.С. 

Філіпенко, Т. Хілл та ін. В умовах глобалізації економічних відносин особливої 

актуальності набувають питання розвитку міжнародної торгівлі послугами та 

інструментів її регулювання. Даній проблематиці присвячені дослідження 

таких зарубіжних та вітчизняних науковців, як: П. Брага, І. Демарет, І.І. 

Дюмулен, Р.О. Заблоцька,  Д. Маріон, Ф. Карстерс, В.В. Олефіренко, О. 

Усенко, Б. Хокман, Г. Хотте, В.І. Шумілов та інші. 

Проте, багато аспектів є недостатньо розкритими і потребують нових 

теоретичних підходів щодо їх розв’язання. Недостатньо обґрунтованими 

залишаються теоретичні питання щодо формування системи міжнародно-

правового регулювання міжнародного ринку послуг в умовах розвитку 

цілісності світового господарства, потребують поглиблення питання щодо 

визначення ключових тенденцій розвитку міжнародної торгівлі послугами у 

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

міжнародному ринку послуг розглядаються питання, що стосуються окремих 

секторів або видів послуг. Зокрема, галузеві організації, що регулюють ту чи 

іншу сферу міжнародної торгівлі, публікують звіти в рамках власної 

компетенції.  В той же час, комплексному аналізу світового ринку послуг, 

питанням його регулювання та факторам, що визначають міру його 

лібералізації приділено недостатньо уваги. Об’єктивна необхідність 

систематизації теоретичних знань щодо формування міжнародного ринку 
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послуг та системи його регулювання, подальшого розвитку концептуальних та 

методичних засад міжнародної торгівлі послугами у світовому господарстві, 

обумовили вибір теми дисертаційної роботи, визначили її мету, задачі та зміст. 

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

Дисертаційна робота пов’язана з науковою проблематикою кафедри 

міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка.  Дослідження використані при розробці науково-

дослідних тем: …….  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

узагальнення теоретичних підходів і розробка практичних рекомендацій щодо 

регулювання міжнародного ринку послуг в сучасних умовах глобалізації. Для 

досягнення цієї мети у роботі були поставлені та вирішуються такі завдання: 

 узагальнити теоретичні засади дослідження формування та 

функціонування міжнародного ринку послуг в системі світового господарства; 

 виявити особливості механізму реалізації міжнародно-правового 

регулювання міжнародного ринку послуг; 

 систематизувати структурні чинники та фактори розвитку міжнародного 

ринку послуг;  

 виявити сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку послуг в 

умовах глобалізації світогосподарських процесів; 

 охарактеризувати особливості впливу функціонування міжнародного 

ринку послуг на макроекономічні показники розвитку національних економік;  

 визначити специфіку процесів лібералізації міжнародної та регіональної 

торгівлі послугами у глобальній економіці;  

 узагальнити особливості участі України в міжнародній торгівлі 

послугами;  

 оцінити  вплив факторів внутрішнього та зовнішнього економічного 

середовища на інтенсивність зовнішньої торгівлі послугами України; 

 обґрунтувати напрями удосконалення участі України в системі 

регулювання міжнародного ринку послуг. 
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Об’єктом дослідження виступає міжнародний ринок послуг як особлива 

сфера сучасної глобальної економіки.  

Предметом дослідження виступають процеси формування та 

регулювання міжнародного ринку послуг. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною базою 

дослідження є система економічних законів, категорій ринкової економіки та 

регіонального розвитку, наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних учених, 

присвячені сучасним питанням функціонування міжнародного ринку послуг у 

світовому господарстві, формування інструментів та механізмів регулювання 

міжнародної торгівлі послугами в умовах глобальної економіки. Дисертаційна 

робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів 

дослідження. У роботі використано: метод системотехнічного аналізу; метод 

компаративного аналізу; метод декомпозиційного аналізу; методи економіко-

математичного аналізу; метод експертних оцінок та прогнозування; 

абстрагування та формалізації. Інформаційно-нормативною, фактологічною 

базою дисертації слугували вітчизняні та міжнародні нормативно-правові й 

законодавчі акти у сфері міжнародної торгівлі послугами, статистичні та 

фактологічні 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 

отримано нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності дають змогу 

вирішити теоретичні та практичні завдання щодо регулювання міжнародного 

ринку послуг в умовах глобалізації. Найвагоміші результати, які 

характеризують наукову новизну й особистий внесок автора, полягають у тому, 

що: 

вперше:  

 запропоновано концептуальний підхід до оцінки рівня ефективності 

національної економіки в сфері експорту послуг на основі інтегральної оцінки 

структурно-кількісної динаміки торгівлі послугами, який, на відміну від 
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наявних, ґрунтується на виявленні  якісних відмінностей у структурі 

національного та світового експорту послуг та відмінностях у динаміці 

експортних потоків в національному та загальносвітовому розрізі; 

 розроблено економіко-математичну модель впливу факторів 

зовнішнього економічного середовища країн (включає в себе фактори 

географічного положення, торгівельних умов та масштабності економіки країни 

торгівельного партнера) на обсяги експорту та імпорту послуг.  Ця розробка дає 

можливість оцінити силу та характер залежностей інтеграції національної 

економіки в світове господарство від зазначених факторів. 

удосконалено: 

 теоретико-методичні підходи до формування механізму міжнародно-

правового регулювання світового ринку послуг, що ґрунтуються на поєднанні 

двостороннього та багатостороннього рівнів економічної взаємодії; 

домінування локального та регіонального рівня регулювання та одночасної їх 

інтеграції з глобальними інструментами міжнародного співробітництва у сфері 

обміну послугами; реалізація на практиці такого механізму відбувається 

завдяки  регуляторним інструментам лібералізації торгівлі послугами у 

структурі ГАТС та регіональних торгівельних угод (РТУ); 

 систематизацію факторів трансформації міжнародного ринку послуг з 

виокремленням рушійних сил розвитку міжнародної  торгівлі послугами, 

важливих факторів зростання міжнародного ринку послуг та визначенням 

сфери послуг, на які впливає фактор; визначено, що інформаційно-

комунікаційні технології найбільшою мірою впливають на розвиток 

міжнародного обміну послугами, стимулюючи розвиток нових видів послуг та 

їх постачання на закордонні ринки. Завдяки науково-технічному прогресу у 

сфері зв’язку та телекомунікацій на міжнародний ринок виходять ті 

постачальники послуг, що в минулому не мали такої можливості з огляду на 

наявність торгівельних бар’єрів або обмеженості фінансових засобів (зокрема, 

постачальники послуг з країн, що розвиваються); 



9 

 

 методику аналізу впливу зовнішньої торгівлі послугами на 

 економічне зростання та продуктивність економіки. Проведено кореляційно-

регресійний аналіз взаємозв’язку між обсягами експорту в розрізі видів послуг 

та обсягу ВВП на одну особу. На основі цього аналізу встановлено, що 

позитивна кореляція між ВВП і експортом послуг сильніша в групах країн, що 

розвиваються, країнах – нових членах ЄС та країнах з перехідною економікою, 

ніж у розвинених країнах.   

набули подальшого розвитку: 

 концептуальні основи дослідження розвитку сучасного міжнародного 

ринку послуг, розроблені шляхом аналізу показників експорту та імпорту 

послуг, частки  сектору послуг у глобальних ланцюгах створення доданої 

вартості, показників міжнародної торгівлі послугами у регіональному та 

галузевому розрізі, індикаторів міжнародної інвестиційної діяльності у сфері 

послуг, що дало змогу виявити сучасні тенденції функціювання міжнародного 

ринку послуг у світовому господарстві та обґрунтувати особливості впливу 

сектору послуг на конкурентоспроможність національних економік;  

 методичні підходи до оцінки лібералізації міжнародної та 

регіональної торгівлі послугами у глобальній економіці, на основі специфічних 

зобов’язань учасників міжнародного ринку послуг в рамках ГАТС та положень 

регіональних торгівельних угод, що дозволили дійти висновку щодо 

універсальності механізму ГАТС, на основі якого країни, що знаходяться на 

різних рівнях економічного розвитку можуть здійснювати лібералізацію 

національних ринків послуг з врахуванням особливостей їх функціонування, 

зокрема на основі регіональної торгівельної інтеграції;  

 концептуальні основи визначення перспектив інтеграції України до 

міжнародного ринку послуг на основі розвитку багатостороннього 

співробітництва на основі регуляторних механізмів ГАТС СОТ та розвитку 

регіонального торгівельного співробітництва, зокрема з країнами, що 

розвиваються, що дозволило визначити важливі напрямки зміцнення позицій 

України на міжнародному ринку послуг. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені автором у дисертаційній роботі теоретичні положення та практичні 

рекомендації виступають основою розвитку міжнародної торгівлі послугами 

України і можуть бути впроваджені в господарську практику. Основні 

результати дисертаційної роботи доведено до рівня конкретних механізмів, 

заходів і пропозицій та використано в практиці державного регулювання 

України. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею. Наукові положення, висновки та рекомендації, 

що виносяться на захист, одержані здобувачем самостійно. З наукових праць, 

які видані у співавторстві, в дисертації використано ті ідеї та положення, що є 

результатом особистої роботи здобувача і становлять індивідуальний внесок 

автора. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення і 

висновки, зроблені автором дисертаційного дослідження, було покладено в 

основу доповідей на таких науково-практичних конференціях, як: V 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку 

світової економіки» (м. Харків, 2013 р.), ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток національних економік в умовах глобальної 

нестабільності» (м. Одеса, 2013 р.),  XIX международная научно-практическая 

конференция «Оценка и планирование развития экономического потенциала 

компаний в эпоху рыночных отношений»  (м. Москва, 2013 р.), Міжнародна 

науково-практична конференція «Національні моделі економічних систем: 

формування, управління, трансформації» (м. Херсон, 2014 р.),  XXI 

Международная научно-практическая конференция «Трансформация 

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

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

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

науково-практична конференція «Концепція сталого розвитку економічної та 

соціальної політики» (м. Київ, 2014 р.), ІІІ Міжнародна науково-практична  
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інтернет-конференція «Стратегії глобальної конкурентоспроможності: 

соціально-економічні виміри» (м. Черкаси, 2014 р.). 

Публікації. Основні положення роботи висвітлені у 19 друкованих 

працях загальним обсягом 7,2 друк. арк., із яких 2 – у вітчизняних наукових 

фахових виданнях, 5 – у вітчизняних наукових виданнях, що включено до 

міжнародних наукометричних баз, 2 – у зарубіжних наукових виданнях, 1 – у 

зарубіжних наукових виданнях, що включено до міжнародних науко метричних 

баз, 9 – у збірниках тез та матеріалах науково-практичних конференцій. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. Основний текст дисертації 

викладено на 240 сторінках комп’ютерного тексту. Дисертаційна робота 

містить 27 таблиць, 58 рисунків 4 додатки, список використаних джерел 

містить 134 пункти. 
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РОЗДІЛ 1. ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПОСЛУГ  

 

1.1. Теоретичні засади аналізу процесів формування та функціонування 

міжнародного ринку послуг в системі світового господарства 

 

Одним з системоутворюючих факторів світової економіки є міжнародний 

поділ праці, що не лише визначив інституціональні контури економічної моделі 

домінуючої економіки, створив умови для генезису капіталізму у Європі, але і 

став основою для формування певних економіко-технологічних формацій, а 

також суттєво впливає на регіональну диференціацію світової економіки за 

національним принципом з врахуванням природних умов, геополітичних реалій 

та кластерної організації.  

Формування сфери послуг, як домінуючої та динамічної сфери економіки 

здійснювалось на основі розвитку підприємництва та товарного господарства. 

Адже обмін товарами та розширення форм його здійснення, неминуче 

призводить до формування ринкової конкуренції, і, таким чином, породжує 

механізм росту конкурентноздатності – забезпечення гарантій виробникам за 

рахунок необхідного сервісу, що, відповідним чином, призводить до зростання 

ризиків і подальшого посилення значимості підприємницького феномену в 

економічному розвитку. При подальшому розвитку поділу праці, сфера послуг 

сформувалась як самостійна гіпергалузь економіки, що являє собою частину 

глобальної економіки та охоплює всі види послуг, що надаються як на 

комерційній, так і на соціальній основі.  

Відзначимо, що по мірі еволюції людського суспільства, швидкого 

розвитку науково-технічного прогресу, механізації та автоматизації фізичної 

праці, сфера послуг постійно нарощує темпи власного розвитку та стає 

ключовим сектором сучасної економіки. В даний час сфера послуг забезпечує в 

рамках глобального поділу праці не лише зростання ефективності виробничих 

галузей і якості життя населення, але і розвиток наукоємних галузей та трудову 
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зайнятість населення. В розвинутих країнах сфера послуг складає більшу 

частину економіки – більше 70 % ВВП. 

Дослідження міжнародного ринку послуг пов’язано з необхідністю 

аналізу відповідних економічних категорій. Тому важливо проаналізувати 

науково-методологічні засади формування та розвитку ринку послуг. Як 

зауважує Коваль Г.І., наявність евних методологічних труднощів у дослідженні 

сфери послуг пов’язано з тим, що до середини 70-рр. ХХ ст. послуги, як 

правило, випадали із теорії міжнародної торгівлі, оскільки вважалися такими, 

що є не придатними до міжнародного обміну внаслідок таких властивостей як: 

нездатність до зберігання, одночасність виробництва і надання послуги та 

невловимістю результату [1, с.138].  В той же час, дослідження сутності послуг 

та їх властивостей знайшло відображення у теоретичному доробку наукових 

шкіл та течій, а також у працях закордонних та вітчизняних дослідників-

економістів. 

Зокрема, спробу визначення послуги як економічної категорії було 

здійснено ще представниками класичної політекономії. Так, А. Сміт, як один з 

найвпливовіших її представників, розрізняв матеріальні блага і блага, що не 

мають природної субстанції для включення їх у суспільне багатство [2, с. 95]. 

Захищаючи лише матеріальне виробництво, а не «нематеріальність праці» і 

продукт сфери послуг, він зробив висновок про «неекономічність» цієї сфери, 

що спричинило вилучення послуг із загальної системи економічних результатів 

та національного рахівництва, і, як результат – виключення послуг як об’єкту 

міжнародного обміну [3, с. 39]. 

Одним з перших економістів, що обґрунтував поняття послуг як 

особливого виду благ, які здатні приносити дохід став Ж.-Б. Сей. У основу його 

досліджень було покладено факт, що послуги надають не тільки люди, а і речі і 

сили природи [4]. На початку ХІХ ст. французький економіст Ф. Баста дійшов 

висновку про те, що особливою передумовою та рушійною силою суспільного 

розвитку є саме послуги, що надають один одному суб’єкти господарювання, та 

водночас зауважував, що як і будь-яка діяльність, надання послуг 
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матеріалізується у споживчій вартості й у вартості, а саме тому послуга може 

виступати особливим товаром у внутрішніх та міжнародних торгівельно-

економічних відносинах [5, с. 44-45].  

В ході дослідження варто відзначити, що особливий внесок у подальший 

розвиток теоретичного осмислення сутності та ролі послуг у економічній 

системі здійснили представники марксистської школи наукової думки. Так, К. 

Маркс зазначав: «послуга є не що інше, яке корисна дія тієї чи іншої споживчої 

вартості – чи товару, чи праці… та означає взагалі не що інше, як ту особливу 

споживчу вартість, яку доставляє … праця, подібну до всякого іншого 

товару…» [6, с. 413]. Згідно даних трактувань, К. Маркс наголошує, що 

особливістю споживчої вартості послуги є те, що праці визначає послуги не як 

річ, а як діяльність. Таким чином, можемо відзначити, що на відміну від А. 

Сміта, який вважав працю виробника послуг непродуктивною та такою, що не 

створює багатство, а лише його перерозподіляє, К. Маркс завдяки його 

дослідженням, викладених у праці «Капітал», довів, що праця з виробництва 

послуг може бути продуктивною та збільшувати національне багатство. 

Дослідження ролі послуг у суспільному виробництві знайшли 

відображення і у вченнях неокласиків, що визначають внутрішню вартісну 

основу послуги через позицію споживача і граничну корисність цієї послуги [3, 

с. 39]. Так, у контексті подальшого розвитку цієї теорії, відомий неокласик та 

представник маржинального напряму у економічній теорії А. Маршалл зближує 

позиції класичної трудової вартості А. Сміта, Д. Рікардо та граничної 

корисності Е. Бем-Баверка у тому, що послуга, як одна із форм блага володіє 

корисністю. Науковець стверджує, що послуги не є частиною накопиченого 

багатства, оскільки вони невідчутні як блага, однак вони вказують на 

необхідність урахування тих вигід, які отримує людина від можливості 

користуватися державними умовами і благами, що впливають на забезпечення 

потреб і життя суспільства [7, с. 123]. 

Подальші дослідження сутності послуг у економічній теорії знайшли 

відображення у наукових трактуваннях закордонних дослідників. Так, відомий 
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англійський економіст Т.П. Хілл у власній праці «Про товари та послуги» 

відзначає, що послуга може бути визначена як зміна в стані особи або товару, 

що належить будь-якій економічній одиниці, яка є результатом діяльності 

певної іншої економічної одиниці з попередньої згоди першої особи чи 

економічної одиниці [8, с.315]. В основі трактувань послуги відомими 

американськими вченими К. Р. Макконелом та С.Л. Брю, викладених у 

фундаментальній праці «Економікс: принципи, проблеми і політика» [9] лежить 

критерій невідчутності послуги, з огляду на який під послугою розуміється те, 

що не має матеріального результату, вираженого в певному предметі, речі; 

такий результат є невідчутним, неосяжним (невидимим) і надається в обмін на 

те, що споживач, підприємство або уряд готові за це платити. Дану концепцію 

розвинув у своїх вченнях американський учений Ф. Котлер який визначав 

послугу, як будь-який захід або вигоду, як одна сторона може запропонувати 

іншій і які в основному невідчутні і не приводять до заволодіння чим-небудь 

[10, с. 748]. При цьому, науковець відзначає, що виробництво послуг може 

бути, а може і не бути пов’язане з товаром у його матеріальному вигляді. 

Наукові погляди Ф. Котлера підтримали і Г. Армстронг, Д. Сондерс та В.Вонг, 

водночас закцентувавши увагу на тому, що сам процес надання послуг не 

спричиняє передавання власності, а особвязковою ознакою послуги у 

порівнянні з товаром є її невідчутність [11]. 

Відзначимо, що абсолютно протилежні концептуальні підходи щодо 

тлумачення  послуг в економічній теорії запропонував Ф. Ніколейдс. На думку 

вченого, послуга – це трансакція, яка є не лише передваванням права власності 

на об’єкт, а й охоплює також певні завдання, які виконуються працівником для 

споживача [12]. На нашу думку, таке трактування підкреслює той факт, що 

виробництво та реалізація послуги не можуть відокремлюватися одне від 

одного, оскільки виконання завдань виробника для споживача потребує 

контакту між ними. 

Критерій матеріальності, як головний при визначенні послуги як 

економічної категорії розглядали у власних дослідженнях такі зарубіжні 
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економісти як, В. Берден, Т. Інгрем, Р. Ляфорж  [13, с. 180], В. Зейтемл та 

М. Бітнер [14, с. 2-3], що наголошували на тому, що послуга являє собою не 

лише невідчутну дію та діяльність, а повинна мати кінцевий відчутний 

результат. 

Особливої уваги в нашому дослідженні заслуговує теорія  неринкового 

(неприбуткового) сектору (Ю. Барр, Дж. Штігліц, Ю. Фама та ін.), в якій 

обґрунтовується роль держави у визначенні кількості необхідних послуг, 

виробництво яких є пільговим із позиції оподаткування, а також отримання 

субсидій за рахунок бюджету [3, с.40].  

Для більш глибокого розуміння сутності послуг слід відзначити той факт, 

що основна складність трактування полягає в тому, що маємо справу з 

об’єктом, межі якого знімаються залежно від бажань постачальника та 

споживача послуги. Як зауважують Ю.В. Фомін та А.О. Прочан, при цьому 

будь-який матеріальний товар достатньо легко може стати послугою [15].  

В даному контексті цікавою є наукова парадигма К. Гренрооса, що під 

послугою розуміє сукупність невідчутних дій, які за потреби відбуваються при 

взаємодії між споживачами та обслуговуючим персоналом, включаючи фізичні 

ресурси постачальника послуг, а сам процес спрямований на вирішення 

проблем споживача послуги [16, с. 46].  

Своєрідним продовженням даних міркувань стало трактування послуг 

Дж. Бейтсоном, що також підкреслює, що межа між товарами і послугами 

залежить від ставлення до цього постачальників товару та споживачів [15]. 

Згідно трактуваня науковця, один і той самий об’єкт, що містить набір 

фізичних предметів і ряд дій обслуговуючого персоналу виконавця, може 

розглядатись споживачем і як матеріальний товар, і як послуга [17, с. 8].  

На нашу думку, дані трактування можуть бути доцільними лише у тому 

випадку, коли послуга стосується діяльності підприємства чи іншого суб’єкта, 

яке на замовлення створює для споживача матеріальний продукт, оскільки не 

враховують саму природу послуг, що не є  не фізичними, ні матеріальними 

об’єктами. 
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Для повноти нашого дослідження слід узагальнити дослідження окремих 

західних економістів, згідно концепцій яких сутність послуги трактувалось у 

вигляді надання моделей. Так, модель Д. Ратмела визначає послугу шляхом 

виділення різниці у процесах виробництва товару та послуг. Процес 

виробництва і споживання послуги є одночасним, тому з’явився попит на 

дослідження зв’язків між виробниками і споживачами послуги [18, с. 201]. 

Ключовим фактором у моделі П. Ейгліє та Є. Лангеарда є організація, яка 

виробляє послугу та споживачі, які її споживають. Автори моделі 

встановлюють такі поняття як «де відбувається вироблення і споживання 

послуги та хто надає визначену послугу» [18, с. 201]. Натомість модель К. 

Грйонроса визначає, що «послуга – це процес, що включає серію (або кілька) 

невловимих дій, які за необхідності відбуваються при взаємодії між покупцями 

та обслуговуючим персоналом, фізичними ресурсами, системами підприємства 

– постачальниками послуг. Цей процес спрямований на вирішення проблем 

покупця послуги» [18, с. 201]. 

Враховуючи сучасні тенденції розвитку світового господарства, що 

характеризуються невпинним зростанням ролі послуг у глобальній економіці, 

слід відзначити особливу увагу до даної економічної категорії з боку сучасних 

науковців. Так, К. Лавок,   пропонує розглядати послугу як діяльність, що 

націлена на річ або на людину [19, с. 34].; в продовження, Н. Іванов  визначає 

послугу як діяльність, що націлена на задоволення потреби шляхом надання 

(виробництва) відповідних цій потребі благ матеріального і нематеріального 

характеру [20, с. 13]; натомість І. Грищенко розглядає послугу як вид 

діяльності, що можна запропонувати клієнту для безпосереднього споживання 

[21, с.163], а М. Мальська,  наголошує на тому, що така діяльність повинна бути 

вигідна як для однієї, так і іншої сторони [5, с. 87]; крім того, група науковців 

К. Хаксевер, Б. Рендер, Р. Бассел, Р. Мердик визначають під послугою 

послідовність певних дій для досягнення певної мети [22, с. 25]; нарешті С. 

Ожегов тлумачить послугу як дію, що приносить благо іншому [23, с. 826], а Б. 

Райзберг, Л. Лозовський, О. Стародубцева констатують, що послуга і є благом у 
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формі діяльності [24, с. 34]. Дані трактування у межах вітчизняної економічної 

теорії об’єднались в межах процесуального підходу. 

На противагу даному розумінню послуги, інша група вчених наголошує, 

що послуга є не метою діяльністю, а її результатом. Зокрема, М. Назаров 

трактує послугу як результат одноразової діяльності, що здійснюється 

виробниками на замовлення споживачів і яка зазвичай приводить до зміни 

стану одиниць, що споживають ці послуги [25, с. 655]. Дане твердження 

підримує І. Калачова, що визначає послуги як результати економічної 

діяльності, які не набувають матеріально-речової форми і задовольняють певні 

потреби – особисті, колективні, суспільні [26, с. 24]. 

Відмінних від загальновживаних є широке трактування послуг, сутність 

якого полягає в тому, що послуги розглядаються як відносини між людьми в 

суспільстві з приводу формування соціально-економічних умов, необхідних для 

функціонування суспільного відтворення [27, с. 6]. В продовження слід 

відзначити, що загалом послуги слід трактувати як специфічні економічні 

відносини з приводу еквівалентного суспільного обміну праці на замовлення 

[28, с. 5]. Своєрідним узагальненням вищевикладених поглядів щодо 

тлумачення сутності послуги як економічної категорії може стати твердження 

Ю. Коваленко про те, що за своєю суттю послуга має два значення: вид 

економічної діяльності, крім промислового виробництва і сільського 

господарства; економічне благо, під яким можна розуміти саму діяльність, що 

націлена на задоволення індивідуальної потреби, або результат, що задовольняє 

індивідуальну потребу або діалектичну єдність діяльності й результату, який 

досягається у ході цієї діяльності [3, с. 41]. 

Таким чином, можемо підсумувати, що на сьогодні у світовій та 

вітчизняній економічній теорії відсутнє єдине тлумачення терміну «послуга», 

що в певній мірі ускладнює дослідження даної проблематики, проте, водночас, 

дозволяє сформувати декілька узагальнюючих концептуальних підходів щодо 

розуміння  сутності послуг (табл. 1.1.1). 
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Таблиця 1.1.1  

Концептуальні підходи до розуміння категорії «послуга» зарубіжними та вітчизняними науковцями [складено 

автором на основі власних досліджень] 

№  Прихильники концептуального підходу Сутність концепції 
Особливість трактування економічної категорії 

Суть явища Зміст явища Результат явища 

1 

Ф. Баста, К. Маркс,  В. Козак, Я. Кронрод, Д. 

Правдін, М. Солодка, К. Лавок, Ю. Калмиков, С. 

Ємельянчик, Д. Степанов, І Грищенко 

Визначення послуги 

через діяльність (дію) 

Послуга визначається 

як дія 

спрямована на задоволення 

господарської потреби 

суб’єкта; може бути пов’язана 

з матеріальним товаром, або ні 

в результаті її надання 

споживач не набуває 

товару в уречевленій формі 

2 

Е. Романова, С. Алексєєв, С. Ожегов, М. 

Назаров, І. Калачева, Н. Індюков, М. Кротова, Н. 

Федосенко, В. Котилко, Т. Хілл 

Визначення послуги як 

результат діяльності (дії) 

Послуга як окремий 

закінчений результат 

або продукт діяльності 

у невиробничій сфері 

що надається виробником 

споживачеві у відповідності до 

попиту і встановлених вимог 

до властивостей послуги 

та призводить до 

задоволення потреб 

споживача 

3 

У. Прайд, О. Ферел, 

Дж. Вол ліс, Д. Норт, Т. Левшина, 

Ю. Романець, А. Румянцев, Ю. Коваленко, Г. 

Швиданенко, К. Гренрос, П. М’ягков, О. Пащук, 

М. Іванов, М. Мальська 

Визначення послуги з 

погляду нерозривної 

єдності діяльності та її 

результату 

Послуга розглядається 

як сукупність 

діяльності та 

результату 

оскільки результату передує 

діяльність, що не має 

матеріального втілення 

і складає разом з ним 

невидиме ціле 

4 

Е. Бем-Баверк, Ф. Лавлок,  Ф. Ніколейдс, Ф. 

Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг,  О. 

Іоффе, Є. Шешенін, Є. Шаблова, С. Ємельянчик, 

Н. Дроздова, В. Кванін, К. Макконелл, С. Брю, 

П. Самуельсон, А. Кабалкін, Т. Левшина 

Визначення послуги з 

точки зору відсутності 

уречевленого результату 

Послуга визначається 

як те, що не має 

матеріального 

результату 

результат є невідчутним, 

невидимим та неосяжним 

неможливість зберігання 

послуги та невіддільність 

від суб’єкту, що її надає 

5 

А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей, А. Маршалл, О. 

Жуковська, Б. Райзберг, Л. Лозовський, О. 

Стародубцева,  Л. Ткаченко, Ю. Космін, Н. 

Іванов, Л. Саннікова, Р. Норман 

Визначення сутності 

послуг як різновиду 

блага через аналіз його 

сутності 

Послуга як певне 

неуречевлене 

економічне благо 

що випливає з поняття речі, як 

уречевленого економічного 

блага 

що слугує засобом для 

задоволення потреб 

економічних суб’єктів 

6 

Ю. Барр, Дж. Штігліц, Ю. Фама, В. Ніколайчук, 

О. Кірєєв, Д. Белл, Парена В.А., Р. Мердик, Б. 

Рендер, К. Хансевер, РР. Бассел 

Визначення сутності 

послуг через функції та 

операції господарюючих 

суб’єктів 

Послуги як будь-які 

функції  

пов’язані безпосередньо або 

опосередковано із 

задоволенням особистісних 

потреб 

але безпосередньо не 

спрямовані на виробництво 

будь-яких предметів 

Джерело: складено автором… 
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Отже, узагальнивши концептуальні підходи щодо визначення сутності 

послуг вітчизняними та зарубіжними науковцями, слід підкреслити, що полуга 

є особливою економічною категорією, що володіє рядом специфічних 

характеристик. Зокрема, особливістю послуг є те, що в процесі їх виробництва 

не створюється принципово новий продукт, а змінюються якісні 

характеристики вже існуючого продукту. Подальші дослідження 

методологічних основ формування міжнародного ринку послуг передбачають 

виявлення теоретичних передумов формування сектору послуг як самостійної 

сфери національної та міжнародної економіки.  

Зокрема, однією з визначальних теорій у даному контексті є теорія 

невиробничої сфери  (В. Козак, Я. Кронрод, Д. Правдін, М. Солодка та ін.), що 

визначає послугу як особливу форму виробничої праці, а виробництво послуг 

розглядає як форму діяльності у галузях невиробничої сфери або суспільному 

споживанні [3, с. 40].  

Досліджуючи сутність послуг, ми не можемо оминути увагою підходи 

інституційної теорії щодо послуг та їх ролі в економіці. Зокрема, Дж. Волліс і 

Д. Норт у 1986 році запропонували поняття «трансакційного сектору», до якого 

науковці віднесли саме сферу послуг, тобто фінансовий сектор поряд із 

оптовою та роздрібною торгівлею, операціями з нерухомістю та державним 

сектором [29, с. 98]. Емпіричні розрахунки авторів продемонстрували 

результати, згідно з якими частка трансакційного сектору у ВВП протягом 

1870-1970 рр. зросла у США з 26 % до 54 %, що дало їм підстави 

запропонувати включити цей сектор до системи національних рахунків [3, с. 

40]. 

Особливе місце у процесі виокремлення послуг у самостійну, динамічну 

сферу світогосподарської системи належить теорії постіндустріального 

суспільства, яку розвивали такі вчені як Д. Белл, Дж. Гелбрейт, Е. Тоффлер, 

К. Боулдінг, Р. Арон, А. Турен та ін. В основі концепції постіндустріального 

суспільства лежить повне домунівання сектору послуг та інформації на 

постіндустріальній стадії розвитку світогосподарської системи. 
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Термін «постіндустріальне суспільство» виник ще до початку ΧΧ ст., коли у 

1917 р. англійський соціолог А. Пенті, один із теоретиків англійського 

ліберального соціалізму, термін «постіндустріалізм» пов’язував із майбутнім 

суспільством, яке настане  «після краху індустріалізму». Тобто, 

«постіндустріалізм» розглядався, як альтернатива капіталістичному устрою. 

Вперше поняття «постіндустріальне суспільство» у сучасному значенні 

застосував професор Д. Белл у 1959 р. [30]. 

Наприкінці 40-х років ΧΧ ст. у працях американського економіста 

К. Кларка «Економіка у 1960»  та французького суспільствознавця 

Ж. Фурастьє «Велика надія ΧΧ століття» були сформульовані найважливіші 

методологічні принципи теорії постіндустріального суспільства: по-перше, 

поділ всього суспільного виробництва на три сектори: первинний (сільське 

господарство), вторинний (промисловість), третинний (сфера послуг); по-друге, 

положення про майбутнє зростання частки третинного сектору порівняно з 

первинним та вторинним як за сукупною робочою силою розвинутих країн, так 

і за структурою ВНП [31, с. 494]. 

Таким чином, науковці перехід до постіндустріального суспільства та 

постіндустріальної сервісно-інформаційної економіки пов’язують, перш за все, 

з корінними змінами структури виробництва: перехід економіки від такої, де 

панує виробництво товарів (вторинний сектор) до панування виробництва та 

надання найрізноманітніших послуг (третинний сектор економіки) і структури 

зайнятості: значна частка зайнятих, яка має тенденцію до зростання, припадає 

на третинний сектор сервісно-інформаційної економіки [31, с. 489]. 

Підсумовуючи відзначимо, що саме в умовах постіндустріального 

суспільства особливостями сфери послуг стають високий динамізм, 

територіальна сегментація і локальний характер, висока швидкість обороту 

капіталу внаслідок короткого виробничого циклу, їхня висока чутливість до 

ринкової кон’юнктури у зв’язку з неможливістю транспортування і 

складування послуги, індивідуальність і нестандартність надаваних послуг, 
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висока диференціація продукту в одній галузі, неоднозначна оцінка інформаці 

виробником і споживачем [32]. 

В той же час, слід зауважити, що сама сфера послуг не є однорідною. Так, 

якщо в доіндустріальному суспільстві переважали домашні або особисті 

послуги, то в індустріальному акцент змістився у бік послуг, що грали 

допоміжну роль стосовно виробництва, а також фінансових послуг. У 

постіндустріальному суспільстві, що зберігає усі раніше існуючі види послуг, 

з'являються якісно нові їхні типи, такі, що швидко починають домінувати в 

структурі професійної діяльності [30]. 

Виходячи з даних міркувань, прихильники теорії постіндустріализму 

доповнили висунуту в 40-і роки XX століття К. Кларком трисекторну модель 

суспільного виробництва ще двома секторами: четвертинним (quaternary), що 

включає в себе торгівлю, фінансові послуги, страхування й операції з 

нерухомістю, і п’ятеричним (quinary), до якого віднесені охорона здоров'я, 

освіта, наукові дослідження, індустрія відпочинку й сфера державного 

управління [33]. 

Таким чином, зваживши величину наукового доробку зарубіжних та 

вітчизняних дослідників щодо виокремлення послуг як особливої економічної 

категорії та подальшу трансформацію їх у окрему, найдинамічніше сферу 

господарського життя, можемо умовно представити еволюцію  форм розвитку 

сфери послуг у концепціях наукових шкіл та течій (рис. 1.1.1). 

На нашу думку, в узагальнюючому вигляді, послугу можна трактувати як 

особливий вид діяльності, що задовольняє певну людську потребу, може мати 

або не мати матеріальну форму, тісно пов’язаний з виробництвом товарів або 

повністю самостійно оформлений; у процесі такої діяльності не створюється 

новий матеріально-уречевлений продукт, який раніше не існував, але 

змінюється якість вже створеного продукту.  

Особливої значущості при дослідженні методологічних засад 

міжнародного ринку послуг набуває трактування основних економічних 
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категорій міжнародними фахівцями, викладених у звітах, доповідях та оглядах 

міжнародних організацій.  
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Рис. 1.1.1. Еволюція форм розвитку сфери послуг у концепціях наукових шкіл та течій [складено автором]  

       Джерело: складено автором 
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Одним з перших, хто визнав торгівлю послугами у світовій економіці був 

Х’ю Корбет, засновник Дослідницького центру з торгової політики у Лондоні. 

Вивчаючи нетарифні бар’єри у торгівлі товарами та можливості 

переговорів у рамках Генеральної угоди з торгівлі товарами (ГАТТ), він зробив 

висновок, що аналогічні дослідження можуть стати основою переговорів щодо 

торгівлі послугами [34, с. 215].  

Проте, варто відзначити, що ГАТС не дає визначення послуги як категорії 

– надто неоднорідним є види економічної діяльності, що охоплює цей термін, і 

лише зазначає, що послуги можуть надаватися одним з чотирьох способів 

постачання (транскордонне постачання, споживання за кордоном, комерційна 

присутність і переміщення фізичних осіб) (табл. 1.1.2.). 

Таблиця 1.1.2 

Критерії визначення послуг залежно від способів поставки, згідно 

тлумачень ГАТС [складено автором] 
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Критерії визначення 

способу поставки 

Спосіб поставки 

послуги 

Шляхи реалізації способу поставки 

послуги 

Переміщення послуги з 

території однієї країни на 

територію іншої 
Трансграничне 

постачання 

Послуги надаються фірмою в одній 

країні, а споживач перебуває в 

іншій (різного роду послуги, що 

надаються через міжнародні 

комунікаційні мережі) 

Переміщення споживача 

у країну, де надається 

послуга 

Споживання за 

кордоном 

Споживачі прибувають у країну 

призначення, щоб отримати чи 

придбати послуги (туристичні, 

освітні послуги і тощо) 

Заснування 

постачальником послуги 

однієї країни 

комерційної присутності 

на території іншої 

країни, де має 

надаватися послуга 

Комерційна 

присутність 

Постачальник через філіал, 

представництво, дочірню компанію 

чи іншу структуру надає послуги на 

території іншої країни, де 

перебуває споживач (послуги в 

країні філіалу іноземного банку, 

ТНК і тощо) 

Надання послуги 

постачальником однієї 

країни через присутність 

фізичних осіб цієї країни 

на території іншої 

Присутність 

фізичних осіб 

Послуга надається через 

уповноважені особи, що 

здійснюють подорожі до країни 

споживача для надання йому 

послуг (відрядження консультантів, 

медиків і тощо) 
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Економічна глобалізація, а також розвиток регіональних інтеграційних 

процесів дедалі більшою мірою стирають кордони між «внутрішніми» та 

«зарубіжними» послугами, що викликає подолання межі в торгівлі ними. 

Першим опублікованим документом, у якому надання послуг трактується як 

«торгівля послугами» (trade in services) можна вважати Звіт щодо 

довгострокових проблем у світовій економіці з коротким розділом про торгівлю 

послугами, що був підготовлений Вищою групою з торгівлі та суміжних 

проблем ОЕСР. Так, у Звіті вказується, що «… хоча багато видів міжнародної 

діяльності у сфері послуг ще не вийшли на міжнародний рівень, існують 

сервісні галузі, у яких міжнародні операції різко зросли фактично у тій же 

пропорції, що й торгівля товарами, або навіть більшою мірою… Сектор послуг, 

як і промисловий сектор, зазнає інтернаціоналізації і взаємопроникнення. Для 

деяких країн торгівля послугами є принаймні такою ж важливою, а в деяких 

випадках і важливішою, ніж торгівля товарами» [1, с. 139]. 

У продовження, слід відзначити, що у ході Уругвайського раунду було 

концептуально визначено, що може бути названо не просто торгівлею, а 

міжнародною торгівлею послугами [35, с.178]. В опублікованому у 1999 р. 

дослідженні, підготовленому Міжнародним торговим центром ЮНКТАД-СОТ, 

відзначено, що послуга стає предметом міжнародної торгівлі в тому разі, якщо 

виробник послуги і її покупець – це фізичні або юридичні особи – резиденти 

різних країн незалежно від місця здійснення операцій між ними [35, с. 179]. 

Методологічні питання визначення теоретичної сутності, основних 

характеристик та ключових ознак міжнародного ринку послуг, закономірностей 

та тенденцій його функціонування вже тривалий час перебувають у центрі 

уваги науковців Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, серед яких особливої уваги заслуговують наукові праці А.С. 

Філіпенка [36-37], О.І. Рогача [38], О.І. Шниркова [39], А.П. Румянцева [40],  

Р.О. Заблоцької [41-43], О.А. Старостіної [44-45] та ін. В розумінні зазначених 

науковців світовий ринок послуг постає як система обміну, в якій 

задовольняються інтереси покупців та продавців послуг, функціонування якої 
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регулюється ринковими законами; а міжнародний ринок послуг постає як 

частина цієї системи, де відбувається міжнародний обмін продуктом 

нематеріального характеру між резидентами різних країн, незалежно від місця 

здійснення угоди. 

В той же час, розуміння сучасних тенденцій розвитку міжнародного 

ринку послуг, в теперішніх умовах вимагає визначення та узагальнення 

особливостей, специфічних рис порівняно з традиційною торгівлею товарами. 

Так, А. Олефір та О. Тіпанов до основних відмінних ознак міжнародного ринку 

послуг відносять: посилання [   ] 

 на відміну від товарів послуги надаються та споживаються в 

основному одночасно і не зберігаються, а тому надання більшості видів послуг 

базуються на прямих контактах між їх виробниками та споживачами, що 

потребує більшої присутності за кордоном безпосередніх виробників послуг 

або ж присутності іноземних споживачів у країні виробництва послуги; 

 сфера послуг, як правило, більше захищається державою від 

іноземної конкуренції, внаслідок чого в міжнародній торгівлі послугами існує 

більше протекціоністських перешкод і конкурентних бар’єрів, ніж у торгівлі 

товарами; 

 міжнародна торгівля послугами тісно пов’язана з торгівлею 

товарами; ці сектори один на одного стимулююче випливають.  

 Крім того, Н.П. Мешко, В.А. Попова доповнюють вказані ознаки 

твердженням, що ступінь концентрації на ринку сучасних послуг значно вища, 

ніж на ринку товарів; ряд послуг практично не включаються до міжнародного 

обміну з точки зору їх природи та призначення, тощо [46]. 

 Ми вважаємо, що вказані відмінності значно змінюються в ході 

розвитку процесів інформатизації світової економіки, що відкривають нові 

шляхи встановлення контактів між іноземними контрагентами, а також 

процесами лібералізації послуг у світовій торгівлі. Крім того, по мірі розвитку 

суспільства виникають все нові види послуг, до цієї сфери, крім всього іншого, 

окремі закордонні науковці стали відносити також інвестиції, цінні папери, 



28 

 

торгівлю інформацією і торгівельну діяльність загалом. Все це певним чином 

змінює традиційні погляди на  розподіл торгівельної діяльності, торгівлю 

товарами та  торгівлю послугами. 

 З огляду на вищезазначене, ми пропонуємо доповнити вже 

узагальнені відмінні риси міжнародної товарами та послугами такими, як: 

 по-перше, послуги частіше за все не мають уречевленої форми, а 

тому їх продаж не супроводжується наданням певних гарантій кому?; 

відповідно, ризик покупця в рамках купівлі-продажу послуг, а особливо у 

міжнародному масштабі, значно вищий та оцінити його складніше; порівняно з 

чим? 

  по-друге, більшість видів послуг (програмне забезпечення можна 

зберігати на певних носіях), на відміну від товару не підлягають зберіганню, і 

не існують до моменту їх надання; даний факт значно ускладнює порівняння та 

оцінку якості послуг до їх купівлі, та обумовлює те, що виробництво послуг 

часто об’єднано з їх експортом в межах одного контракту; 

 по-третє, відсутність або наявність факту перетину послугою 

кордону не може виступати критерієм експорту послуг; оскільки в експорт 

послуг, наприклад включається факт надання послуг іноземним контрагентам, 

що знаходяться на митній території країни-продавця. 

 Таким чином, торгівля послугами постає перед нами скоріше не як 

окремий вид діяльності, а як діяльність, що відповідає певним критеріям. До 

таких критеріїв слід віднести, перш за все, її ринковий характер (тобто, 

здійснення на основі договору, на платній, конкурентній основі) та як кінцевий 

результат задоволення потреб замовника.  В продовження, слід відзначити, що 

інші, вище перераховані критерії в межах міжнародно-правового регулювання 

міжнародного ринку послуг не мають настільки визначального значення. 

 Численна різноманітність послуг потребує ефективної системи їх 

класифікації, що на сьогодні перебуває у колі наукових інтересів сучасних 

дослідників через наявність величезної кількості варіантів їх надання. З огляду 

на тематику нашого дослідження, пропонуємо розглянути основні класифікації 



29 

 

послуг у міжнародній торгівлі, насамперед запропоновані міжнародними 

організаціями (табл. 1.1.3).  
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 Таблиця 1.1.3 

Систематизація видів послуг в міжнародній торгівлі в класифікаціях міжнародних організацій [cкладено автором] 

Назва організації 
Групи послуг (включаючи підгрупи), згідно 

класифікації 
Країни (групи країн), для яких публікуються статистичні дані, 

згідно класифікації 

Статистичний відділ ООН 
(United Nations Statistics 

division, under the DESA) 

1. Транспортні послуги; 2. Подорожі; 3. Ділові послуги; 

4. Комунікаційні послуги; 
5. Комп’ютерні та інформаційні послуги; 6. Інші 

послуги 

193 країни-члени ООН; за групами країн (розвинені країни і країни, 

що розвиваються, менш розвинуті країни, країни, що розвиваються 
з виходом до моря; малі острівні країни, що розвиваються) та регіо- 
нами (Африка, Американський регіон (Північна Америка, країни  
Лат. Америки та Кариб. басейну), Азія, Європа, Океанія) 

Світова організація торгівлі 

(World Trade Organization) 

1. Ділові послуги (6); 2. Комунікаційні послуги (5); 

3. Будівельні та конструкторські послуги; 

4.Дистриб’юторські послуги; 5. Освітні послуги; 

6. Послуги з охорони довкілля; 7. Фінансові послуги 

(3); 8. Медичні послуги; 9. Туристичні послуги; 10. 

Розваги, культурні та спортивні послуги; 11. 

Транспортні послуги (9); 12. Інші послуги 

161 країн-членів та 23 країни, що мають статус спостерігачів 

Міжнародний валютний 

фонд 
(International Monetary 

Fund) 

1. Транспортні послуги; 2.Поїздки; 3. Зв'язок; 

4.Будівництво; 5.Страхування та фінансові послуги; 

6.Інформаційні послуги; 7. Роялті і ліцензійні платежі; 

8.Бізнес-послуги; 9. Державні послуги; 10.Інші 

188 країн членів; за групами країн: країни з розвиненою 

економікою (G-7, країни ЄС), країни з ринками, що формуються і 

країни, що розвиваються (Центр. і Східна Європа, СНД, Азія, Лат. 

Америка і країни Кариб. басейну, країни Сходу, Північна Африка) 

Організація економічного 

співробітництва та 

розвитку (ОECD) 

1. Транспортні послуги; 2.Подорожі; 3.Будівництво; 

4.Страхові та пенсійні послуги; 5.Фінансові послуги; 

6.Телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні 

послуги; 7.Інші ділові послуги; 8. Особисті послуги 

Країни-члени ОЕСР; Китай, Індія, Індонезія, Російська Федерація, 

Південна Африка 

Світовий банк 
(World Bank) 

1. Факторні послуги (прибутки на інвестиції, роялті, 

ліцензійні платежі, зарплата, виплачена нерезидентам); 
2. Нефакторні послуги (транспорт, подорожі та інші) 

188 країн; за групами країн: розвинені країни, країни, що 

розвиваються, найменш розвинені країни; для груп країн за рівнем 

доходу та членства в ОЕСР 

Конференція ООН з 

торгівлі та розвитку (United 

Nations Conference on Trade 

and Development 

1. Транспортні послуги; 2. Подорожі; 3. Послуги 
зв’язку; 4. Будівництво; 5. Страхування; 6.Фінансові  

 послуги; 7. Інформаційні послуги; 8.Роялті та       

ліцензійні платежі; 9. Інші ділові послуги; 10. Особисті, 

культурні і рекреаційні послуги; 11.Державні послуги; 

12. Комерційні послуги; 13. Інші послуги 

194 країни світу; за групами країн: розвинені країни, країни, що 

розвиваються, країни з перехідною економікою, найменш розвинені 

країни 

 Джерело:
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 Так, Міжнародним валютним фондом (МВФ) розроблено посібник зі 

складання платіжного балансу, яким користуються практично всі країни світу. 

За класифікацією МВФ, послуги, що обертаються на міжнародному ринку  

поділяються на три категорії: транспортні послуги, поїздки та інші послуги  [47, 

с. 127]. До статті інші послуги входять десять категорій: послуги зв’язку, 

послуги з будівництва, страхові послуги, фінансові послуги, комп’ютерні та 

інформаційні послуги, роялті та ліцензійні платежі, інші ділові послуги, 

послуги приватним особам, в галузі культури та відпочинку, державні послуги, 

та послуги, що не віднесені до інших категорій [48, с. 96]. Підрозділ фінансових 

послуг, згідно з МВФ, включає посередницькі та допоміжні послуги, що 

надають резиденти однієї країни резидентам іншої –  оплата послуг, що 

надається фінансовими посередниками, наприклад, при наданні кредитних 

ліній, операцій з акредитивами, банківськими акцептами, фінансовим лізингом 

та іноземною валютою [49, с. 95]. 

 В даному контексті О. Пальчук зазначає, що оскільки кількість 

послуг підрахувати досить складно, статистика МВФ відображає їх значно 

менше від реальної кількості [50, с. 77]. Адже витрати суб’єктів під час їхнього 

перебування за межами національної економіки розрахувати доволі складно. 

Також послуги часто надаються в компексі з товарами і складають частину ціни 

товару, з огляду на це, фахівці оцінюють заниження масштабів торгівлі 

послугами, що відображається в офіційній статистиці платіжного балансу 

МВФ, майже на 50 % [50, с. 77]. 

 У країнах ОЕСР та публікаціях ЮНКТАД послуги поділені на п’ять 

категорій: фінансові, інформаційні (комунікаційні), професійні (виробничі), 

туристичні, соціальні.  З огляду на дану класифікацію, важливо доповнити її 

критерієм способу та засобу поставки послуги споживачу. Так, за такою 

ознакою доцільно виділяти: послуги, пов’язані з інвестиціями (investment-

related services) – банківські, готельні і фахові послуги; послуги, пов’язані з 

торгівлею (trade-related services) – транспорт, страхування; послуги, пов’язані 

одночасно з інвестиціями та торгівлею (trade-and-investment-related services) – 
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зв'язок, будівництво, комп’ютерні та інформаційні послуги [51]. Відзначимо, 

що дана класифікація включає не лише послуги в традиційному значенні, а й 

рух факторів виробництва, що є носіями цих послуг. 

Відзначимо, що за власними критеріями здійснюється класифікація 

послуг у міжнародній торгівлі фахівцями Світового банку, що пропонують 

розглядати послуги як факторні (factor services) та нефакторні (non-factor 

services). Факторні послуги пов’язані з міжнародним рухом факторів 

виробництва, у тому числі капіталу та робочої сили (прибутки на інвестиції, 

роялті та ліцензійні платежі, зарплата, виплачена нерезидентам), нефакторні 

послуги мають нефінансовий характер і при їх наданні є просторовий розрив 

між виробником і споживачем (транспорт, подорожі та інші нефінансові 

послуги) [52, с. 226; 53, с. 17]. 

З огляду на сучасні тенденції розвитку світової економіки, транспорту та 

передачі інформації, електронних систем зв’язку, відначимо, що кількість 

послуг, залучених до обороту на міжнародному ринку, швидко зростає.  Тому, 

поділяючи погляди сучасних науковців, узагальнених у дослідженні О.А. 

Лебедєвої [11], відзначимо, що найповнішою та найрозгорнутішою 

класифікацією галузевої структури міжнародного ринку послуг є розроблений у 

ході Уругвайського раунду багатосторонніх переговорів СОТ Класифікатор 

послуг, що містить 152 види послуг, об’єднаних у 12 розділів. 

Крім того, в межах класифікації ГАТТ/СОТ послуги можна поділяти 

залежно від характеру переміщення виробника до споживача послуг: [  ] 

 угоди, у яких для надання послуг виробник рухається до споживача; 

 угоди, у яких споживач рухається до виробника (зворотний рух); 

 угоди, у яких відбувається рух як споживача послуги, так і її 

виробника; 

 угоди, у яких виробник і споживач послуги не змінюють свого 

місцезнаходження. 
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Узагальнюючи вищезгадані  класифікації, на нашу думку, доцільно згадати 

трактування міжнародної торгівлі послугами, згідно положень «Керівництва по 

статистиці міжнародної торгівлі послугами-2012» (MSITS-2012), що охоплює 

торгівлю послугами у звичному її розумінні, коли укладаються угоди (експорт і 

імпорт) між резидентами, та, поряд з цим даний термін включає послуги, що 

надаються через підприємства, створені на місцях, але такі, що контролюються 

з-за кордону; та випадки, коли фізичні особи тимчасово знаходяться за 

кордоном  з метою надання тієї чи іншої послуги [54]. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене можна дійти висновку, що в 

економічній теорії, репрезентованій дослідженнями закордонних та 

вітчизняних науковців, послуга виступає  як економічна категорія являє собою 

різнорідну невідчутну діяльність, що здійснюється суб’єктом економічних 

відносин, має фактичний відчутний результат і споживається в момент її 

надання. Проте, згадані критерії в межах міжнародно-правового регулювання 

міжнародної торгівлі послугами не мають настільки визначального значення. 

На нашу думку, всі теоретичні відмінності між торгівлею та інвестиціями, 

фінансовими потоками та торгівлею товарами були штучно створені вченими 

та практикам для власних визначених цілей і завдань. Вони зберігали значну 

міру актуальності та корисності до тих пір, доки форми і зміст таких угод 

значно відрізнялись між собою.   

Проте, на сьогодні такий підхід з точки зору регулювання економічної 

діяльності втрачає власну актуальність, оскільки категорія «послуги» у 

широкому розумінні об’єднує практично всю економічну діяльність 

постіндустріального суспільства, тісно переплітаючись з іншими 

економічними складовими міжнародної торгівлі. При цьому, міжнародно-

правове регулювання міжнародної торгівлі послугами здійснюється не лише в 

рамках спеціальних угод, але і в рамках інших договорів, зокрема, 

інвестиційних,  а предметом міжнародно-правового регулювання міжнародної 

торгівлі послугами стають дії держав по забезпеченню такої торгівлі.  
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Відзначимо, що розвиток міжнародної торгівлі послугами буде залежати 

від багатьох факторів, що характеризують взаємовідносини країн між собою 

(наприклад, від міри лібералізації руху капіталу, гарантій інвестицій, свободи 

переміщення, гармонізаціях 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. 

Саме тому, особливої уваги потребують питання регулювання 

міжнародного ринку послуг. На нашу думку, актуальність таких досліджень 

зумовлена наступними обставинами. По-перше, ринок послуг меншою мірою, 

ніж ринок товарів піддіється монополізації, оскільки виробництво послуг є 

розсередженим у територіальному аспекті. По-друге, сфері послуг властива 

сильна конюктурність 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. Для підвищення ефективності контролю та 

регулювання ринку послуг у практиці сучасних міжнародних економічних 

відносин використовуються економічні угоди, міжнародні договори, що 

виступають основою багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі. 

Детально питання реалізації міжнародно-правового механізму регулювання 

міжнародного ринку послуг досліджені у наступному підрозділі. 

 
 

1.2. Механізм реалізації міжнародно-правового регулювання 

міжнародного ринку послуг 

 

Світове господарство є відображенням господарської структури сучасної 

цивілізації, втіленням і господарської єдності, що складається внаслідок 

невпинного поглиблення міжнародних економічних відносин. Становлення 

світового господарства як цілісної системи найповніше виявляється у процесах 
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інтернаціоналізації виробництва й обігу, транснаціоналізації та глобалізації 

економічного розвитку. Водночас, світове господарство вирізняється за 

«якістю» своїх складових та окремих елементів і суб'єктів. У його надрах 

визрівають та посилюються глибокі суперечності. На думку окремих науковців,  

таке співіснування економічних форм життя народів і країн є не кращим 

планетарним варіантом, особливо для країн з перехідною економікою та  країн, 

що розвиваються, оскільки зближення рівня економічного розвитку з 

розвиненими державами не відбувається, а навпаки, збільшується розрив між 

ними.  Тому вважаємо, що у цих умовах виникла необхідність формування 

відповідних механізмів для координації та регулювання економічних відносин 

на найвищому міжнародному рівні. 

Враховуючи сучасні тенденції розвитку світового господарства, важливо 

відзначити не лише динамічний розвиток сфери послуг,  як це було в кінці 

XX ст., а й  відповідні зміни її природи та структури. Як зазначає Г.І. Коваль,   

умовах глобалізації світової економіки на міжнародному ринку послуг діють 

нові чинники, що змінює уявлення про механізм його функціонування, а тому 

подальший розвиток міжнародного ринку послуг неможливий без 

удосконалення механізму його регулювання [3]. 

Світова торгівля послугами протягом багатьох років регулювалася на 

двосторонній основі, основними учасниками яких були незалежні держави та 

іноземні фірми. Однак, після появи міжнародної мережі послуг, які засновані на 

використанні сучасних засобів зв’язку та комп’ютерів, значно знизилася 

ефективність традиційних методів регулювання, що, у свою чергу, почало 

заважати прогресу у сфері послуг. Виникла необхідність створення 

універсального ефективного міжнародного механізму, за допомогою якого 

можна було б координувати зовнішню торговельну діяльність у цій сфері [3]. 

В контексті даного дослідження слід особливо відзначити внесок таких 

відомих вітчизняних науковців  як А.С. Філіпенка, О.І. Шниркова, І.І. 

Пузанова,  Р.О. Заблоцької та ін. у вивчення та вдосконалення механізму 

міжнародно-правового регулювання міжнародного ринку послуг. Зокрема, у 
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досліджених наукових працях відзначається, що стрімкий розвиток 

інструментів та засобів міжнародно-правового регулювання у галузі торгівлі 

послугами, як відображення сучасних реалій процесу міждержавного 

регулювання, розкриваючи справжні причини підвищеного інтересу до сфери 

послуг, сприяють зростанню інтенсивності світової економіки та глобальному 

розвитку загалом, а також підвищенню ефективності від торгівлі та інвестицій 

у сферу послуг [55, с. 163]. 

Крім того, формування ефективного механізму такого регулювання 

забезпечує основу для переговорного процесу, що дозволить країнам, що 

розвиваються, отримувати на взаємній основі поступки в секторах, що їх 

цікавлять, включаючи доступ до технології в обмін на відкриття своїх ринків 

для торгівлі послугами й інвестицій у сектори послуг, що становлять інтерес 

для розвинених країн [56, с. 609]. 

Разом з тим, інтернаціоналізація сфери послуг разом із лібералізацією 

торгівлі послугами має розширити можливості країн у сфері розвитку 

ефективних систем послуг виробничого призначення. Ця категорія послуг, 

враховуючи зростаючу сервісну інтенсивність виробництва, здобуває дедалі 

важливіше значення для конкурентоспроможності всієї економіки. Вони 

полегшують застосування нової управлінської практики, підвищують 

оперативність зв'язків між різними стадіями розробки, виробництва і збуту 

товарів і послуг, дозволяють індивідуалізувати послуги, допомагають 

підвищити ефект масштабу та полегшують глобалізацію функцій виробництва 

та розподілу. При цьому розширюються також можливості експорту 

трудомістких послуг через інформаційні мережі [56, с. 609].  

Дані погляди поділяє і В.В.Олефіренко, зазначаючи, що з реформуванням 

економічних систем та структурною перебудовою національних економік сфера 

послуг у країнах з перехідною економікою та країнах, що розвиваються, також 

набуває все більшого значення, а тому стає важливою частиною торговельних 

політик національних урядів [35, с. 21]. 
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Цілком закономірно, що поряд із суттєвою тарифною лібералізацією 

міжнародних виробничих мереж зростає важливість ефективної 

інфраструктурної компоненти – комунікацій, фінансів, логістики чи юридичних 

послуг. Таким чином, лібералізація торгівлі товарами сприяє лібералізації у 

секторі послуг та веде до утворення мультинаціональних мереж 

обслуговування [57, с. 86]. 

Важливо відзначити, що за розрахунками фахівців, лібералізація торгівлі 

послугами потенційно може забезпечити зростання добробуту в межах 5-10 %, 

тоді як лібералізація в товарному секторі – приблизно 1 % [58, с. 5]. 

У власних наукових дослідженнях О. Усенко [57] пропонує розглядати 

лібералізацію торгівельної сфери у двох аспектах: преференційну та 

багатосторонню лібералізацію, аналіз співвідношення економічних ефектів 

яких дозволяє сформулювати наступні економічні передумови зазначеного 

процесу. По-перше, преференційна лібералізація послуг викликає статичні 

переваги; при цьому основна різниця торгівлі послугами в порівнянні з 

торгівлею товарами полягає у відсутності тарифного захисту, і, відповідно, 

фіскального доходу. Таким чином, ефекти відхилення торгівлі при лібералізації 

послуг не спричиняють зменшення збитків державних доходів [57, с. 87]. 

По-друге, в цілому, багатостороння лібералізація призводить до більшого 

економічного зростання, ефекту масштабу, трансферу ноу-хау, ніж 

преференційна лібералізація, яка, в свою чергу, готує національних 

постачальників послуг до конкуренції в глобальному середовищі і характерна 

для торгівельних угод між країнами, що розвиваються. По-третє, високі 

затрати, обумовлені специфікою місця розташування, та екстерналії мережі 

постачання, можуть забезпечити довготермінові переваги, для тих 

постачальників послуг, що скористалися умовами преференційної лібералізації 

та першими вийшли на ринок країни-члена інтеграційного угруповування [57, 

с. 87] 

В даному контексті можемо погодитись з твердженнями зарубіжних 

науковців Ф. Карстена та Дж. Маріона, які зазначають, що наслідком дії 
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обмежувальних правил  у системі міжнародного регулювання сфери послуг 

вказаними інструменти є невелике коло постачальників послуг за 

преференційними умовами та очевидні ефекти відхилення торгівлі. І, навпаки, 

– ліберальні правила походження обумовлюють велике коло постачальників, 

причому рівень дискримінації в цьому випадку залежить від відкритості країн-

інтегрантів до іноземного інвестування з боку третіх країн; здійснення 

діяльності постачальника послуг з третьої країни на території інтеграційного 

об’єднання; податків та транзакційних витрат, пов’язаних з відхиленням від 

звичайної міжнародної корпоративної структури [59, с. 7-8]. 

Таким чином, інтенсивний розвиток міжнародної торгівлі у другій 

половині ХХ ст., обумовлений процесами інтернаціоналізації, призвів до появи 

нових форм і методів її правового регулювання. Багатостороннє міжнародно-

правове регулювання торгівлі на регіональному рівні стало доповнюватися 

універсальним регулюванням міжнародних торгівельних відносин, що 

ознаменувало початок універсального регулювання міжнародних торгівельних 

відносин та процесу формування загальносвітового правового простору  у 

досліджуваній сфері.  

З огляду на вищезазначене, виникає необхідність визначення основних 

елементів системи міжнародно-правового регулювання міжнародної торгівлі 

послугами в контексті формування відповідного інституційного середовища. 

Тому пропонуємо розглядати міжнародно-правове регулювання світового 

ринку послуг як систему елементів за об’єктами, інтересами, кількістю 

суб’єктів, рівнями регулювання  (рис. 1.2.1). 
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Рис. 1.2.1. лементи системи міжнародно-правового регулювання сфери послуг у світовому господарстві Джерело: 

За об’єктами  

Інтернаціоналізація сфери послуг Лібералізація сфери послуг 

 створення світової науково-технологічної інфраструктури 

 формування мережевих структур з метою раціонального 

комбінування ресурсів 

 формування різноманітних неформальних домовленостей  у сфері 

МЕВ 

 налагодження стійких виробничих зв’язків між суб’єктами різних 

країн 

 

 отримання додаткових вигід від торгівлі послугами за рахунок 

зростання різноманіття і розширення ринків 

 можливість реалізувати більш складну організаційну структуру 

виробництва і фрагментацію виробничої діяльності  

 більш ефективний розподіл факторів виробництва, за рахунок 

аутсоритнгу послуг у динамічних секторах веде до зростання темпів 

економічного розвитку  

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ 
як виклик сучасним тенденціям його розвитку та необхідність сучасної світогосподарської системи 

Галузеве 

Секторальне 

Універсальне 

Індивідуальне 

Групове 

Більшості країн 

 

За кількістю суб’єктів 

Двостороннє 
(узгоджена воля двох країн) 

Багатостороннє 
(узгоджена воля груп країн) 

Локальне Регіональне Глобальне 

В межах держав одного 

економічного регіону 

В межах більшості країн, що представляють норми 

міжнародного співтовариства 

РЕГУЛЮВАННЯ 

МІЖНАРОДНОЇ 

ТОРГІВЛІ НОРМАМИ 

ГАТС В РАМКАХ 

СОТ 

Інтеграційні об’єднання та 

регіональні торгівельні угоди 

(ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, 

КАРІКОМ, АФТА, ОЕСР 

 та ін.) 

 

Міжнародні організації 

спеціалізованого спрямування 
(Міжнародна морська організація, 

Міжнародний союз залізничних доріг, 

Міжнародний союз автомобільного 

транспорту, Всесвітня туристична 

організація та ін. ) 

Преференційна та багатостороння лібералізація міжнародної торгівлі послугами як 

сучасна тенденція розвитку інструментів її регулювання 

 

За інтересами суб’єктів  
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На нашу думку, особливо важливо почати дослідження процесу 

формування механізму регулювання міжнародного ринку послуг слід 

розпочати з моменту набуття чинності Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, 

ГАТТ-47 (General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)) з метою відновлення 

економіки після Другої світової війни. 

Згідно встановлених домовленостей, всі учасники прийняли на себе 

зобов’язання з виконання кодексу правил міжнародної торгівлі в максимально 

повному об’ємі. Це, в свою чергу, викликало розвиток процесів 

«пристосування» національного зовнішньоторгівельного законодавства до норм 

ГАТТ, за рахунок чого досягалась сумісність національних систем регулювання 

зовнішньої торгівлі, досягалась сумісність національних систем регулювання 

зовнішньої торгівлі, зникали більшість бар’єрів у міжнародній торгівлі.  

Проте, не дивлячись на певні зміни, що відбувались у структурі 

міжнародної торгівлі за рахунок значного зростання частки послуг, торгівля 

ними залишилась за рамками регулювання ГАТТ.  В даному контексті можемо 

погодитись з думкою І.І. Дюмулена, який зазначає, що це було обумовлено, 

перш за все,  різноманіттям послуг, їх багатоплановістю та різнохарактерністю, 

а також важкістю уніфікованого підходу до регулювання їх експорту та 

імпорту, до застосування у відношенні сфери послуг загальноприйнятих норм 

міжнародної торгівлі, зокрема, режиму найбільшого сприяння [60, с. 5].  

Як зазначають окремі науковці, до середини 90-х років минулого століття 

міжнародна торгівля  окремими видами послуг регулювалась, в основному, 

двосторонніми угодами, а на багатосторонньому рівні таке регулювання 

здійснювалось галузевими міждержавними угодами і домовленостями, що 

діяли в межах інтеграційних угруповань. В даному контексті англійський 

дослідник Г. Хотте зазначав, що « …відсутність міжнародних норм, що 

регулюють торгівлю послугами, серйозно ускладнило досяжність 

багатосторонньої торгівельної лібералізації» [61, с. 128]. 

На нашу думку, очевидним є той факт, що говорити про багатостороннє 

регулювання практично всієї сфери торгівлі послугами на універсальному 
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(глобальному рівні) можна з моменту набуття чинності Генеральної угоди з 

торгівлі послугами (General Agreement on Trade in Services - GATS), а саме з 1 

січня 1995 року. ГАТС нарівні з іншими багатосторонніми угодами, що були 

укладені в рамках ГАТТ та в ході «Уругвайського раунду» стала угода 

невід’ємною частиною пакету документів щодо створення Світової організації 

торгівлі (СОТ).  

Разом з тим, слід відзначити, що ряд домовленостей щодо створення цієї 

організації стало основою для створення нової договірно-правової системи 

регулювання торгівлі.  Так, якщо ГАТТ-47 вимагала від держав-членів, щоб 

закріплені норми були максимально сумісні з внутрішнім законодавством, 

тобто діяв принцип пріоритету норм внутрішнього права, то в системі СОТ діє 

принцип пріоритету міжнародно-правових норм, а тому держави-учасники 

повинні привести своє внутрішнє право у відповідність до міжнародно-

правового режиму, що діє в системі цієї організації [62]. 

Варто відзначити, що інтенсивне зростання обсягів міжнародної торгівлі 

послугами та перетворення їх у важливу складову внутрішньовиробничої 

діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК), їх тісний взаємозв’язок з 

товарами, торгівля якими вже регулювалась в рамках ГАТТ, протекціоністська 

політика у сфері послуг з боку національних урядів, поставили питання щодо 

необхідності регулювання ринку послуг на наднаціональному рівні, за 

визначальної участі наднаціональних інститутів. 

Цікавим, з нашої точки зору, є твердження Р. Демарета про те, що «… 

комерція, маючи міжнародний характер, отримує більше вигід у випадку 

наявності багатосторонньої системи, що заснована на юридичних правилах, і 

яка гарантує, без всілякого сумніву, визначену передбачуваність та надійність в 

порівнянні з системою, що заснована на двосторонніх відносинах як між 

країнами, так і між великими економічними блоками…» [63, с. 133]. 

А тому, погоджуючись з багатьма вітчизняними дослідниками, вважаємо 

за необхідне відзначити, що в найбільшій мірі лібералізації послуг вдалося 

досягти в рамках таких інтеграційних об’єднань як ЄС, НАФТА, ОЕСР. Крім 
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того, значну роль у розвитку торгівлі послугами відіграла Конференція ООН з 

торгівлі та розвитку ЮНКТАД ( United Nations Conference on Trade and 

Development), в межах якої міжнародні операції з надання послуг вперше стали 

розглядатися з точки зору їх впливу на міжнародну торгівлю в цілому.  Таким 

чином, лібералізація міжнародної торгівлі послугами на преференційних 

засадах, тобто на основі торгівельних угод та регіональної інтеграції, стає 

провідною тенденцією сучасної торгівлі. 

В той же час, у власних дослідженнях Р.О. Заблоцька звертає увагу на те, 

що наразі  можна  провести  паралель  між регіональними  торговельними  

угодами  та зусиллями СОТ у створенні цілісної системи регулювання торгівлі 

послугами у рамках інтеграційних об’єднань  та  ГАТС. Йдеться, насамперед, 

про координованість  спільних  організаційних питань, а також про регіональні 

та багатосторонні  спроби  законодавчого  врегулювання процесів у сфері 

послуг, що тісно пов’язані [55, с. 162]. 

Погоджуємось з автором у тому, що швидке  зростання  кількості  

регіональних ініціатив змушує уряди країн-членів шукати  різноманітні  

підходи  до  торговельного режиму в сфері послуг. Регіональна інтеграція дає 

можливість урядам вдаватися до заходів, які не цілком підпадають під 

регуляторний режим ГАТС [55, с. 162].   

В той же час, відзначимо, що з огляду на те, що ГАТС перебуває у стадії 

доопрацювання з деяких питань (страхування, субсидії, державні закупівлі,  

місцеве  регулювання  тощо),  такі регіональні угруповання чинять помітний 

політичний вплив під час ведення переговорів на багатосторонньому рівні. 

В даному контексті, розглядаючи економічні ефекти від лібералізації 

міжнародного ринку послуг у межах преференційних торгівельних угод, 

О.Усенко наголошує на відміностях правил походження при торгівлі товарами 

та послугами. Так, при торгівлі товарами правилами походження чітко 

визначається ступінь переробки (відсоткове співвідношення виробництва 

доданої вартості), якої зазнається товар, для експорту до країни-члена 

інтеграційного угруповання за преференційним тарифом [57, с. 87].  

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Conference_on_Trade_and_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Conference_on_Trade_and_Development
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В той же час, група науковців на чолі з Ф. Карстерсом [59; 64; 65]  

визначають ряд критеріїв, за якими можуть визначатися правила походження 

постачальників послуг в рамках інтеграційного об’єднання: юрисдикція 

приналежності економічного суб’єкта; зокрема, у випадку зон вільної торгівлі, 

компанії, на які розповсюджуються преференції, мають бути зареєстровані у 

юрисдикціях країн-інтегрантів, а фізичні особи мають бути громадянами чи 

резидентами члена інтеграції; географія діяльності постачальника послуг 

(наприклад, може висуватися вимога до компанії здійснювати «істотну 

бізнесову діяльність» в рамках регіону, тоді як фізичні особи повинні мати 

«центр економічного інтересу» в регіоні); вимоги до форми власності та 

контролю над підприємством [59, c.7]. 

Підсумувавши вищесказане, ми можемо визначити ряд критеріїв щодо 

співвідношення важелів та інструментів правового регулювання міжнародного 

ринку послуг наднаціональними інститутами (табл. 1.2.1.). 

Як бачимо, перша категорія зобов’язань частково чи повністю повторює 

положення ГАТС та забезпечує можливість звернення до механізму вирішення 

суперечок в рамках інтеграційного угрупування. Однак на міждержавному рівні 

вже існує орган розв’язання торгівельних спорів СОТ, тому зобов’язання 

першої категорії передбачають невеликий рівень преференцій. Друга категорія 

зобов’язань охоплює більше ніж ГАТС, проте не передбачає відкриття нових 

ринків. Наприклад, для деяких інфраструктурних проектів, коли розмір 

інвестицій для входу на ринок окупається лише через декілька років, 

гарантування стабільного економічного курсу є фактором покращення 

інвестиційного клімату в країні. Зобов’язання в рамках третьої категорії 

передбачають вихід на нові ринки, проте зміни в регулювання вносяться на 

недискримінаційній основі таким чином, що постачальники послуг з країн поза 

інтеграційним об’єднанням користуються однаковими перевагами лібералізації. 

На противагу цьому, четверта та п’ята категорії зобов’язань передбачають 

відкриття ринків на дискримінаційній основі [57, с. 88-89]. 
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Таблиця 1.2.1 

Категорії зобов’язань у сфері регулювання міжнародної торгівлі 

послугами наднаціональними інститутами [57, с. 88] 

 Категорія зобов’язань Природа преференцій Приклади 

1 

Зобов’язання в межах регіональних 

об’єднань повторюють зобов’язання в 

рамках ГАТС; 

дискримінація відсутня 

Сторони можуть вдаватися до 

механізму вирішення суперечок 

в рамках об’єднання 

(регіональної угоди) для 

забезпечення виконання 

торгівельних зобов’язань 

Зобов’язання 

Камбоджі 

та В’єтнама в угоді 

торгівлі послугами 

АСЕАН - Китай 

2 

Зобов’язання в межах регіональних 

об’єднань йдуть далі ніж ГАТС, проте 

не обумовлюють фактичної 

лібералізації; дискримінація відсутня 

Зниження ризику зміни 

політики щодо постачальників 

послуг з інших країн 

Зобов’язання 

Індонезії в 

рамковій угоді щодо 

послуг АСЕАН 

3 

Зобов’язання в межах регіональних 

об’єднань запроваджують фактичну 

лібералізацію, що здійснюється на 

недискримінаційній основі 

Зниження ризику зміни 

політики щодо постачальників 

послуг з інших країн 

Зобов’язання Чилі 

допустити філії 

страховиків в рамках 

угоди про вільну 

торгівлю Чилі – США 

4 

Зобов’язання в межах регіональних 

об’єднань передбачають фактичну 

лібералізацію, правила походження є 

ліберальними; невисокий рівень 

дискримінації 

Постачальники послуг з країн 

об’єднання виграють від 

полегшення доступу на ринок, 

широке коло постачальників 

послуг 

Зобов’язання Китаю в 

угоді тіснішого 

економічного 

партнерства 

Мейнленд – 

Гонкон 

5 

Зобов’язання в межах регіональних 

об’єднань передбачають фактичну 

лібералізацію, правила походження 

носять обмежувальний характер; 

високий рівень дискримінації 

Постачальники послуг з країн 

об’єднання виграють від 

полегшення доступу на ринок, 

вузьке коло постачальників 

послуг 

Відміна Таїландом 

обмежень на участь в 

будівництві та 

транслювання в угоді 

про вільну торгівлю 

між 

Таїландом і 

Австралією 

Джерело: 

Отже, досліджуючи роль наднаціональних інститутів у системі 

регулювання міжнародного ринку послуг, слід відмітити, що саме СОТ, наряду 

зі Світовим банком та МВФ, формує сучасну інституціональну структуру 

міжнародного економічного співробітництва, а вся діяльність цієї організації в 

кінцевому рахунку переслідує головну мету її створення – лібералізацію 

торгівлі (послугами, зокрема). Саме СОТ визнається єдиною юридичною та 

інституціональною основою системи багатосторонньої торгівлі, а правила і 

угоди, прийняті в межах організації, регулюють близько 96 %  світової торгівлі, 

при цьому предмет регулювання постійно зростає [66].  
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Основою системи СОТ є багато в чому уніфікований світовий 

інформаційний простір, з приводу чого російський науковець В.І. Шумілов 

зазначає, що «через право СОТ відбувається універсалізація міжнародного 

торгівельного права та уніфікація системи внутрішнього регулювання в межах 

національних економік» [67, с. 59]. 

Відзначимо, що в правилах СОТ передбачені визначені можливості для 

захисту національної економіки її учасників, при цьому, що особливо 

актуально в контексті даної тематики дослідження, «пріоритет у способах та 

методах захисту національних інтересів надається виключно багатостороннім 

правилам, а не одностороннім чи вузькогрупових діях держав» [68]. 

Положення ГАТТ та ГАТС дозволяють членам СОТ застосовувати доволі 

широке коло заходів, що можуть бути направлені на захист певних 

національних інтересів країн-членів за умови, якщо ці міри не є довільними, 

або невиправдано дискримінаційними, чи прихованими обмеженнями 

міжнародної торгівлі. 

Значення регулювальної ролі ГАТС (в межах діяльності СОТ) на сьогодні 

важко переоцінити, адже Угода визначає правові рамки торгівлі послугами, в 

тому числі, в таких сферах, як транспорт, інвестиції, освіта, зв’язок, фінансові 

послуги, енергетика, послуги водопостачання та переміщення фізичних осіб. 

Крім того, закріплені в документі норми закликають до проведення подальших 

переговорів з метою поступової лібералізації правил, що перешкоджають 

торгівлі та інвестиціям у сфері послуг [69]. 

Слід наголосити на тому, що структура зобов’язань ГАТС відрізняється 

від структури зобов’язань інших угод СОТ за декількома ознаками. Зокрема, до 

першої групи, що виконуються всіма членами СОТ, належать: режим 

найбільшого сприяння, транспарентність, зростаюча участь країн, що 

розвиваються, зобов’язання щодо регулювання діяльності монопольних та 

виключних постачальників послуг та ділової практики; до другої категорії 

зобов’язань належать доступ на ринок та національний режим СОТ, які будуть 

в подальшому здійснювати лібералізацію торгівлі послугами (табл. 1.2.2). 
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Таблиця 1.2.2 

Регуляторні аспекти лібералізації торгівлі послугами у структурі ГАТС [складено автором] 
Структура зобов’язань в рамках ГАТС 

З
а
га

ль
н
і 

Ст.ІІ. Режим найбільшого сприяння 
Кожен учасник зобов’язується надавати послугам і постачальникам послуг іншого учасника режим 

торгівлі не менш сприятливий, ніж для аналогічних послуг і постачальників послуг з інших країн   

Ст. ІІІ. Транспарентність 
Зобов’язання для кожного учасника щодо оприлюднення регуляторних заходів щодо торгівлі 

послугами, а також міжнародних договорів, що її зачіпають 

Ст. ІV. Зростаюча участь країн, що 

розвиваються 

Реалізується шляхом прийнятих специфічних зобов’язань щодо посилення національного потенціалу 

їх сфери послуг; покращення доступу до каналів розподілу і інформаційних мереж, а також  в 

секторах, пріоритетних для експорту 

Ст. V. Економічна інтеграція 
Можливість для країн-членів брати участь в угодах щодо лібералізації міжнародної торгівлі 

послугами 

Ст. VI. Внутрішнє регулювання 
В секторах, де прийняті специфічні зобов’язання, кожен учасник забезпечує, щоб всі міри загального 

застосування реалізовувались об’єктивним неупередженим чином  

Ст. VII. Визнання 
Визнання отриманої освіти, набутого досвіду, встановлених вимог, ліцензій та сертифікатів шляхом 

гармонізації чи іншим встановленим чином 

Ст. VIII. Монополії та виключні 

постачальники послуг 
Регламентує норми поведінки монопольного постачальника послуг на ринку 

Ст. ІХ-Х. Ділова практика та надзвичайні 

заходи 

Питання визначення ділової практики, як такої, що може певним чином обмежувати конкуренцію, та 

певним чином обмежувати торгівлю послугами; захисні заходи, засновані на режимі недискримінації  

Ст. ХІ-ХІІ. Платежі і перекази та 

обмеження з метою захисту плат. балансу 

Регламентуються випадки та порядок обмеження платежів за поточними операціями, а також у 

випадку ускладнень платіжного балансу та зовнішніх фінансових ускладнень чи загроз їх виникнення 

С
п

ец
и

ф
іч

н
і Ст ХІІ. Державні закупівлі 

Регламентуються питання участі державних структур у міжнародній торгівлі послугами, що не мають 

комерційного характеру 

Ст. ХVІ. Доступ на ринок 
Стосовно доступу на ринок, будь-яким із визначених ГАТС способів поставки, кожен учасник, по 

відношенню до іншого надає режим, не менш сприятливий, ніж для будь-якого іншого учасника 

Ст. ХVІІ. Національний режим 
Кожен учасник зобов’язується надавати послугам і постачальникам послуг іншого учасника режим 

торгівлі не менш сприятливий, ніж для аналогічних послуг і їх постачальників на вітчизняному ринку 

Регуляторні норми щодо поступової 

лібералізації 

Переговори по специфічним зобов’язанням, направлені на скорочення чи усунення заходів , що 

негативно відображаються на торгівлі послугами, з метою забезпечення ефективного доступу на 

ринок.  

ституційні положення Консультації, врегулювання спорів та виконання рішень, технічне співробітництво 
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Джерело:
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Таким чином, необхідно відмітити ключову роль ГАТС у процесі 

 « …розповсюдження міжнародно-узгоджених правил та зобов’язань на велику, 

та все ще зростаючу область міжнародної торгівлі…» [70]. Разом з тим, 

зауважимо, що техніка лібералізації, що використовується у сфері послуг 

доволі складна. Це виражається в тому, що, по-перше, Угода містить порівняно 

небагато загальних принципів, основним з яких є принцип найбільшого 

сприяння. По-друге, цьому сприяє специфічне трактування принципу 

національного режиму, якого повинні дотримуватися лише ті країни, що взяли 

на себе відповідні зобов’язання і лише в тих секторах, в яких ці зобов’язання 

прийняті. В результаті виникає певна плутанина на тлі загально проголошеного 

процесу лібералізації послуг. 

В той же час, слід визнати, що наявна структура ГАТС зробила Угоду 

прийнятним для держав, що знаходяться на різних рівнях економічного 

розвитку, та для країн, що пропагують різні шляхи лібералізації торгівлі 

послугами. В будь-якому випадку, очевидно, що дана Угода відіграла значну 

роль у сфері лібералізації міжнародного ринку послуг, до того ж не лише в 

межах СОТ, але і в межах інших інтеграційних угрупувань, що прагнуть 

будувати власні відносини з врахуванням норм ГАТС.  

Зокрема, мова йде про зростання частки регіональних торгівельних угод, 

поряд зі зростанням ролі преференційної торгівлі, у загальному обсязі 

міжнародного торгівельного співробітництва. Це пов’язано, в більшості, з тим, 

що члени СОТ не можуть досягти домовленостей на багатосторонніх 

торгівельних переговорах раунду Доха та тому прагнуть врегулювати важливі 

для себе питання в межах інтеграційних об’єднань в процесі формування нових 

регіональних торгівельних угод, націлених, зокрема, на лібералізацію торгівлі 

для прискорення економічного розвитку. 

Домовленості на рівні регіональних утворень та об’єднань у сфері 

торгівлі та інвестицій передбачають доступ на національні ринки сторін  

укладених угод, надання національного режиму на внутрішні ринки, надання 
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національного режиму, а в певних випадках і режиму найбільшого сприяння. 

При цьому, важливо відзначити, що, зазвичай, такі домовленості не визначають 

умови доступу на ринок, а лише гарантують, що вони будуть рівні для всіх 

учасників багатосторонньої угоди. 

На нашу думку, положення стосовно режиму найбільшого сприяння, 

зазвичай, повторюють формулювання статті ІІ ГАТС та передбачають, що 

кожна сторона певної торгівельної угоди повинна надати постачальникам 

послуг іншої сторони режим не менш сприятливий, ніж той, що вона надає 

постачальнику послуг будь-якої іншої країни [68]. Передбачається, що тим 

самим сторони домовленостей забезпечують справедливий та рівноправний 

режим, проте, на нашу думку, не завжди зобов’язання щодо надання режиму 

найбільшого сприяння у регіональних торгівельних угодах може розглядатися в 

контексті принципу взаємної вигоди. 

Як правильно відзначають в цьому аспекті окремі закордонні науковці, 

при підготовці таких домовленостей та, зокрема, прийняття рішення щодо 

включення до них положення щодо режиму найбільшого сприяння, не 

достатньо проведення оцінки зовнішнього формального прояву «рівності 

вигід»,  а необхідна оцінка взаємної адекватності комплексу вигід, що 

набувають кожен з учасників [70]. Так, окрім оцінки передбачених у 

відповідних домовленостях преференцій, кожна зі сторін повинна оцінити 

переваги, які вона надає третім країнам, згідно раніше укладених договорів, 

оскільки на основі регіональних торгівельних угод такі вигоди, тобто 

найкращий режим, отримає друга сторона преференційної угоди В результаті 

такого аналізу може з’ясуватися, наприклад, що переваги, які надаються іншій 

стороні угоди, не адекватні взаємним поступкам. Це, на нашу думку, стосується 

випадків заключення договорів щодо лібералізації торгівлі послугами між 

країнами, що знаходяться на різних стадіях економічного розвитку, коли менш 

розвинені країни можуть використовувати положення регіональних 
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торгівельних угод виключно для своєї вигоди, при наявності формальної 

залежності. 

Наприклад, при проведенні переговорів Європейська асоціація вільної 

торгівлі (EAFT) відкрито заявляє щодо неможливості включення положення 

стосовно режиму найбільшого сприяння у відповідні договори, аргументуючи 

своє рішення небажанням автоматично надавати преференції третій стороні. Це 

пов’язано з тим, що для деяких домовленостей включення положення щодо 

режиму найбільшого сприяння буде фактично означати надання 

преференційного режиму в односторонньому порядку. Для уникнення таких 

ситуацій сторони можуть або не включати положення щодо режиму 

найбільшого сприяння у домовленості взагалі, або як можна чіткіше визначати 

всі можливі виключення; при цьому необхідно оцінити весь комплекс вигід, як 

для власної політики, так і тих, що надаються іншій стороні. 

Прикладом цього можуть слугувати домовленості Автралії, що укладені 

з такими країнами як Чилі, Малайзія, Сінгапур, Таїланд, США, Нова Зеландія, а 

також з Асоціацією країн Південно-Східної Азії (ACEAN). У всіх цих 

домовленостях розглядаються питання торгівлі послугами, проте, в той же час, 

як у домовленостях з Малайзією, Сінгапуром і Таїландом положення щодо 

надання режиму найбільшого сприяння не включені, такі положення 

зафіксовані у домовленостях з Чилі, Новою Зеландією та США. В зв’язку з цим, 

Чилі, Нова Зеландія та США, на відміну від Малайзії, Сінгапуру та Таїланду, 

можуть користуватися найкращим преференційним режимом, що надається 

Австралією третім країнам. 

В даному контексті слід звернути увагу на ту обставину, що 

застосування положень щодо режиму найбільшого сприяння у сфері послуг на 

практиці ускладнюється тим, що лише частина послуг надається шляхом 

перетину кордону. Значна частина іноземних послуг опиняється безпосередньо 

на національній території країни, що їх експортує. Так, за оцінками фахівців, 

наведених на симпозіумі СОТ, присвяченому ГАТС, сукупний обсяг послуг, що 
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надається філіями у приймаючих країнах, на третину перевищує загальний 

обсяг світової торгівлі послугами [71]. 

В зв’язку з цим, у процесі реалізації принципу режиму найбільшого 

сприяння можуть виникнути проблеми, що уособлюють в собі конфлікт 

теоретичних та практичних питань. Також, слід звернути увагу на те, що 

включення положень даного режиму у регіональні торгівельні угоди може 

привести не до очікуваного ефекту лібералізації торгівлі, а до «виникнення 

незрозумілих, дублюючих та інколи таких, що протирічать один одному 

зобов’язань між країнами, що часто є учасниками значної кількості 

домовленостей з дублюючим членством» [72]. Відзначимо, що з цієї точки зору 

національний режим виступає у торгівлі послугами як принцип першочергової 

важливості, що багато в чому визначає механізм та інструменти регулювання 

взаємної торгівлі послугами. 

В якості прикладу можна навести домовленості Індії з АСЕАН, що 

укладені з іншими країна. Індія уклала чотири угоди з третіми країнами 

(Японією, Малайзією, Кореєю та Сінгапуром), в які включений розділ щодо 

торгівлі послугами. При цьому, в жодній з них не містяться положення, що 

підтверджують надання режиму найбільшого сприяння. Проте, у 

домовленостях  Індія – Корея, Індія – Японія та Індія – Сінгапур відмічається, 

що «…якщо після введення в силу даних Угод, одна зі сторін укладе будь-які 

інші домовленості щодо торгівлі послугами з третіми сторонами, то така 

Сторона повинна буде бути готовою розглянути запит іншої сторони щодо 

інкорпорації у дану Угоду режиму, не менш сприятливого, ніж був наданий в 

рамках вищезазначених Угод…» [73]. Крім того, будь-яка інкорпорація 

повинна зберігати загальний баланс зобов’язань, взятих сторонами в рамках 

даних домовленостей. 

Крім того, в домовленостях АСЕАН з Китаєм, Кореєю, Австралією та 

Новою Зеландією третім країнам гарантується надання національного режиму і 

доступ до ринку в секторах і на умовах, що зафіксовані у переліку зобов’язань, 

прикладених до угод, однак гарантія надання преференцій по режиму 
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найбільшого сприяння в рамках таких регіональних торгівельних угод не 

вказана. 

Таким чином, можемо стверджувати, що значна кількість членів СОТ 

використовує регіональні торгівельні угоди в якості одного з інструментів 

регулювання торгівлі, і, в кращому випадку – в якості доповнення до режиму 

найбільшого сприяння.  

В продовження, слід відзначити, що економічні аспекти відображають 

лише одну сторону стратегії регіональних торгівельних угод. Часто вони 

переслідують більш широкі зовнішньополітичні цілі або цілі політики безпеки. 

Активізація процесів їх укладання створює нові сфери регулювання та 

можливості, а також ставить нові завдання перед СОТ. Для багатьох країн, 

перш за все країн, що розвиваються, реалізація принципу вільної торгівлі 

загалом, та послугами, зокрема, може сприяти проведенню внутрішніх реформ 

та стимулює конкуренцію, що сприяє їх інтеграції у світогосподарське 

співтовариство [74, с. 351]. 

Для міжнародної торгівельної системи регіональні торгівельні угоди є 

додатковим інструментом лібералізації, що являє собою основу ідеології 

системи СОТ. Відзначимо, що процеси регіоналізації суттєво 

інтенсифікувалися в масштабах всього світу, перш за все у Західній півкулі та в 

Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Причинами даних процесів стали як 

протистояння конкуренції світовим лідерам, прагнення укріпити власні ринки 

та зробити їх більш привабливими для іноземного капіталу, так і полегшити 

негативи ринкової трансформації, використовуючи міждержавні зв’язки. В 

результаті, склалась якісно нова розстановка сил, що значно впливає на 

прийняття рішень у сфері міжнародних економічних відносин, особливо у 

сфері міжнародної торгівлі послугами (табл. 1.2.3).  
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Таблиця 1.2.3 

Регуляторні аспекти міжнародної торгівлі послугами на прикладі регіональних торгівельних угод в межах СОТ 

[складено автором] 

№ 

з/п 

Багатосторонні 

регіональні 

торгівельні угоди 

Країни-члени Базові положення регуляторної політики у сфері міжнародної торгівлі послугами 

1. 

Європейська економічна 

зона 

(European Economic 

Area (EEA)), 

Країни-члени Європейського 

союзу (за виключенням 

Хорватії), Ісландія, 

Ліхтенштейн, Норвегія 

Основні положення торгівельних домовленостей стосуються  забезпечення вільного 

руху послуг та капіталів між країнами-членами. Визначені норми сприяння факторів 

виробництва (послуги, робоча сила, капітал) і нових сфер регулювання (конкуренція, 

державні закупки, взаємне визнання стандартів, питання демпінгу, субсидій, 

інтелектуальної власності). 

2. 

Європейська асоціація 

вільної торгівлі 

(European Free Trade 

Association, EFTA)) 

Ісландія, Ліхтенштейн, 

Норвегія, Швейцарія 

 

В рамках положень Конвенції, щодо  розширення інституційнонального співробітництва 

з метою досягнення прогресу у сфері лібералізації торгівлі послугами та інвестування не 

повинні створюватися перешкоди ля реалізації права на надання послуг на території 

держав-членів по відношенню до фізичних осіб, організацій чи фірм країн-членів, що 

засновані у іншій країні,аніж фізична особа, організація чи фірма надають послуги. 

3. 

Північно-Американська 

зона вільної торгівлі 

(North American Free 

Trade Agreement, 

NAFTA)) 

Сполучені Штати Америки, 

Канада, Мексика 

Угода передбачає у сфері торгівлі послугами національний режим та режим найбільшого 

сприяння, режим вільного переказу платежів всіх видів, регламентує «мобільність 

споживачів» та «мобільність постачальників» послуг, допускає застосування сторонами 

розумних мір з метою захисту інвесторів та інших учасників ринку, містить критерії 

взаємного визнання державами-учасниками професійних дипломів, ліцензій і 

сертифікатів спеціалістів. 

4. 

Асоціація держав 

Південно-Східної Азії 

(Asean Free Trade 

Area (AFTA)) 

Бруней, Індонезія, Малайзія, 

Філіппіни, Сінгапур, Таїланд, 

В’єтнам, Лаос, М’янма, 

Камбоджі 

Рамкові домовленості в межах Угоди передбачають внутрішньо зонову лібералізацію 

семи секторів: телекомунікації, туризм, фінансові послуги, морський транспорт, бізнес-

послуги, будівництво, повітряний транспорт. Проголошено переговори для взаємного 

визнання професійних послуг в регіоні. 

5. 

Спільний ринок країн 

Південної Америки 

(Southern Common 

Market, MERCOSUR) 

Аргентина, Бразилія, 

Парагвай, Уругвай, 

Венесуела, Болівія 

Подальші переговори та прийняті положення стосуються подолання все ще діючих 

обмежень у торгівлі послугами, прийняття значного числа вторинних правил для 

конкурентних секторів блоку, а також подолання перешкод для вільного переміщення 

виробників та споживачів послуг через національні кордони 

Джерело:
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Питання регулювання торгівлі послугами на багатосторонньому та 

регіональному рівнях не оминули і сферу досліджень вітчизняних науковців. 

Так, визнаний фахівець у вивченні питань розвитку та регулювання 

міжнародного ринку послуг Р.О. Заблоцька відзначає, що регіональні 

торгівельні угоди мають низку спільних особливостей (в тому числі і з ГАТС) 

щодо шляхів прогресивної лібералізації ринку послуг.  

Проте, в деяких питаннях ГАТС випереджає відповідні регіональні угоди, 

(наприклад, у питаннях застосування недискримінаційних кількісних обмежень, 

національного регулювання). Крім того, зі створенням НАФТА (NAFTA) у 

1994 році зросла кількість регіональних угод, які намагалися охопити не лише 

транскордонну торгівлю послугами, а також вводили правила регулювання 

інвестицій (захист інвестицій, лібералізація інвестицій у виробництві товарів та 

послуг) та тимчасового руху робочої сили в сфері послуг. Крім того, на відміну 

від ГАТС, регіональні торгівельні угоди запроваджують такий інвестиційний 

режим, де умова місцевої присутності провайдера послуг не є обов’язковою, що 

сприяє успішному розвитку електронної торгівлі в рамках інтеграційних 

угруповань [55, с. 168].  

 Досліджуючи питання міжнародно-правового регулювання світового 

ринку послуг наднаціональними інститутами, слід відзначити, що найвищої 

міри економічна інтеграція досягла у Європейському Союзі (ЄС), де в межах 

економічного союзу Спільного ринку зняті всі обмеження на взаємну торгівлю 

послугами. ЄС за своєю природою є «..унікальним всеосяжним інтеграційним, в 

більшій мірі державо-подібним міжнародним об’єднанням з елементами 

наднаціональності та майже універсальною компетенцією… » [75]. 

Економічне право ЄС базується на чотирьох основоположних принципах: 

вільне переміщення осіб, свободі надання послуг, переміщення товарів та 

капіталів, що передбачені Римським договором щодо запровадження 

Європейського економічного співтовариства у 1957 р. Спираючись на даний 

документ, можна виділити наступні режими торгівлі послугами в рамках 

Спільного ринку ЄС: [ ]. 
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 режим торгівлі послугами, передбачений для діяльності, що 

охоплюється ст.50 Договору (нормами передбачено, що держави-члени повинні 

відмінити будь-які правила, що дискримінують відносини між іноземцями та 

громадянами ЄС, що надають послуги на їх території, а також відмінити будь-

які обмежувальні правила, що стосуються всіх осіб, які надають послуги без 

дискримінації; це стосується послуг, що пов’язані з переміщенням фізичних 

осіб, визнання сертифікатів, ліцензій, документів про освіту та кваліфікацію); 

 режим торгівлі послугами, що надаються в межах реалізації 

свободи запровадження та, що не регулюються ч. 3 Договору, який включає 

визначені додаткові вимоги до постачальників послуг та специфічні гарантії їх 

діяльності (встановлюється для поставки послуг способом аналогічним тому, 

що в межах ГАТС називається «комерційна присутність в країні надання 

послуги» (commercial presence або right of establishment); але в рамках ЄС зміст 

даного способу поставки послуг компаніями дещо ширший, оскільки не 

обмежується правом на відкриття філіалів, представництв або дочірніх фірм, 

що надають послуги,  а включає також право безперешкодно переносити місце 

знаходження компанії з однієї держави в іншу); 

   режим торгівлі послугами, що пов’язані з рухом капіталу, зокрема 

з банківськими та страховими послугами, який встановлений в межах положень 

Договору щодо вільного переміщення капіталів та платежів (с. 4 Договору); 

положення передбачають практично повну свободу переміщення капіталу та 

повну свободу платежів, при чому така свобода розповсюджується на громадян 

третіх країн і включає прямі інвестиції, надання кредитів,  участь у 

підприємництві, забезпечення поручительства, розміщення позик тощо;  

 режим торгівлі послугами, що регулюється положеннями стосовно 

вільного переміщення товарів (стосується випадків, коли послуги настільки 

пов’язані з товарами, що самостійне їх регулювання стає недоцільним; 

важливо, що в межах ЄС забороняються будь-які кількісні обмеження та діє 

свобода транзиту, а будь-які заборони чи обмеження можливі лише з міркувань 
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суспільної моралі, захисту здоров’я, захисту промислової та комерційної 

власності тощо;  

 режим торгівлі транспортними послугами (ч. 5 Договору), що 

встановлює загальні правила, що застосовуються до міжнародних 

транспортних перевезень, регламентує умови, на яких нерезиденти, що 

здійснюють транспортні послуги, можуть надавати їх на території країни-

члена,  а також міри по забезпеченню максимальної безпеки перевезень та 

будь-які інші належні міри. 

 В межах цих режимів, встановлених Римським договором, існують 

також спеціальні режими торгівлі окремими видами послуг, що встановлені 

різноманітними Директивами Ради ЄС та забезпечують всілякий розвиток 

сфери послуг (наприклад, Директива ЄС «Про деякі правові аспекти 

інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому 

ринку», Директива ЄС «Про ринки фінансових інструментів», Директива ЄС 

«Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне 

переміщення таких даних» та ін.). Саме тому, можемо стверджувати, що досвід 

лібералізації торгівлі послугами в межах ЄС є певною мірою унікальним, не 

повтореним ні в жодному іншому інтеграційному об’єднанні. 

Досліджуючи особливості регулювання міжнародного ринку послуг, 

слід відзначити, що на національному рівні сфера послуг захищається більшою 

мірою, ніж торгівля товарами. В залежності від форми міжнародної торгівлі 

послугами, інструменти державного регулювання можуть бути класифіковані 

залежно від способів їх надання та метою впровадження таких обмежень (табл. 

1.2.4). 

В даному контексті, Б. Хокман  і П. Брага виділяють такі типи бар’єрів, 

які обмежують доступ  зарубіжних послуг  і постачальників на внутрішні 

ринки: квоти, внутрішній вміст і заборони; цінові інструменти; стандарти, 

ліцензування і державні закупівлі; дискримінаційний доступ до 

дистриб’юторських мереж.  
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Таблиця 1.2.4 

Особливості застосування регуляторних інструментів міжнародно-

правового регулювання торгівлі послугами на національному рівні  

[складено автором] 

№  

з/п 

Форма 

міжнародної 

торгівлі послугами 

Інструменти державного 

регулювання 

Особливості застосування 

1 

Надання послуги 

іноземному 

споживачу через 

кордон 

Використовуються кількісні обмеження: 

лімітується кількість або вартість 

специфічних продуктів, що втілюють 

послуги, частка іноземних 

постачальників послуг, суми іноземної 

валюти, що надається для імпорту 

послуг 

Можуть використовуватися для 

захисту ринків транспортних 

послуг (домовленості у сфері 

повітряного транспорту, 

обмеження каботажного характеру) 

та секторів, що пов’язані з 

інформацією 

2 

Надання послуги за 

кордон шляхом 

переміщення 

споживача в країну 

переміщення послуг 

Заходи з регулювання частіше вводяться 

у країні-експортері та включають в себе 

процедури оформлення паспортів, віз, 

медичних сертифікатів, обмеження суми 

валюти, що вивозиться,  виїзні збори, 

тощо 

Заходи у країні призначення можуть 

включати в себе виїзні візи, 

посвідка на прожиття, 

підтвердження наявності 

фінансових засобів, необхідних для 

прожиття та виїзду тощо 

3 

Надання послуги 

шляхом переміщення 

у країну-імпортер 

постачальника 

послуг 

В якості заходів регулювання 

використовуються дозвіл на виїзд на 

роботу, система ліцензування для певної 

професійної діяльності, вимоги до 

володіння іноземними мовами тощо 

Можуть встановлюватися екологічні 

стандарти 

для постачальників послуг 

(транспортних і туристичних) та 

використовуватися державні 

закупівлі задля  підтримки місцевих  

постачальників 

4 

Для регулювання 

комерційної 

присутності 

постачальника 

послуг на території 

іншої країни 

Зазвичай використовуються заходи, що 

здійснюють опосередкований вплив на 

таку присутність: національні правила 

заснування та діяльності іноземних 

компаній, оподаткування, операції з 

іноземною валютою тощо 

Норми можуть мати як 

дискримінаційний характер щодо 

іноземної послуги та іноземного 

постачальника послуги з метою 

захисту національних 

постачальників від іноземної 

конкуренції, так і 

недискримінаційний характер 

 Джерело:  

Перша група (кількісні обмеження) зазвичай застосовується для 

обмеження міжнародної торгівлі послугами. У багатьох країнах 

встановлюються заборони, спрямовані проти зарубіжних постачальників таких 

послуг:  місцеве перевезення,  телекомунікаційні послуги,  юридичні,  страхові,  

освітні,  дослідницькі та  інвестиційно-консультаційні послуги. Обмеження на 

інформаційні потоки можуть перешкоджати зарубіжним постачальникам у 

доступі на ринки [77, с.288].  

Друга група включає цінові інструменти у вигляді зборів на  дозвіл та 

податків за входження і вихід на ринок, дискримінаційні збори за приземлення 
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авіаційного транспорту і портові податки. Тарифи можуть бути  істотними  

бар’єрами  при  торгівлі товарами,  які є втіленням послуги  або  товарами,  які  

використовуються у створенні послуг (наприклад, комп’ютерне, 

телекомунікаційне устаткування, рекламний матеріал). Також багато секторів 

послуг, наприклад, авіаційні перевезення, фінансові і телекомунікаційні 

послуги, підлягають державно-санкціонованому  або ціновому контролю.  До 

третього типу бар’єрів відноситься ліцензування або вимоги щодо видачі 

свідоцтва, які можуть бути нав’язані зарубіжним постачальникам професійних і 

ділових послуг. Екологічні стандарти можуть також впливати на 

постачальників послуг, особливо на постачальників транспортних і 

туристичних послуг. Державні закупівлі часто застосовуються для підтримки 

місцевих  постачальників.  Остання група представлена дискримінаційним 

доступом до дистриб’юторських мереж, наприклад, саме такий доступ до 

систем розповсюдження і комунікацій існує в багатьох країнах у таких 

секторах, як телекомунікації, авіатранспорт, реклама, страхування і дилерські 

мережі [78, с. 24].  

Проте, важливо відзначити, що окрім захисних заходів, національні уряди 

широко застосовують інструменти державного регулювання, що направлені на 

лібералізацію торгівлі послугами, якщо це відповідає їх інтересам. Так, держави 

можуть створювати території з пільговим режимом підприємницької діяльності 

для організацій, що займаються продажем фінансових, страхових та інших 

послуг (сервісні зони). В найбільш розповсюджених сервісних зонах – 

податкових гаванях та офшорних зонах створюється валютно-фінансовий 

фіскальний режим, користуватися яким можуть лише нерезиденти держави 

офшорної зони, що не отримують прибутку на її території [79, с. 387].  

В той же час, важливо зауважити, що у зв’язку з розвитком науки та 

техніки з’являються нові явища, що потребують правового урегулювання як на 

національному, так і на міжнародному рівнях. Зокрема, це стосується  

електронної торгівлі послугами, що в даний час вільно здійснюється 

консалтинговими, дизайнерськими, дистриб’юторськими, посередницькими та 
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іншими послугами; значного розвитку отримала електронна торгівля 

фінансовими та телекомунікаційними послугами. На нашу думку, саме в цій 

сфері можуть виникнути визначені проблеми як публічно-правового характеру 

(наприклад, порушення законодавства), так і приватно-правового характеру 

(зокрема, складності з доказом факту отримання послуги). А тому значної 

актуальності набувають питання регулювання надання таких послуг, особливо 

у міжнародному середовищі. 

Отже, можемо підсумувати, що процес регулювання міжнародного ринку 

послуг є доволі складним та неоднозначним явищем. Першим зведенням 

багатосторонніх юридично-обовязкових правил та норм, що регулюють 

міжнародну торгівлю послугами стала угода ГАТС, що є складовою права СОТ. 

В існуючому вигляді ГАТС є прийнятним для участі держав, що знаходяться на 

різних щаблях економічного розвитку та виступають за різні форми і шляхи 

лібералізації торгівлі послугами. Водночас, відзначимо, що оскільки, по суті, 

ГАТС є рамковою угодою, міжнародно-правове регулювання торгівлі 

послугами на універсальному рівні знаходиться у стадії становлення. 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. Для міжнародної торгівельної системи такі угоди є додатковим 

інструментом лібералізації, а для лідерів світової торгівлі це беззаперечно 

означає диверсифікацію світових ринків товарів, послуг та інвестицій. 

В той же час, на розвиток системи регулювання міжнародного ринку 

послуг істотно впливають сучасні тенденції формування його кон’юнктури. 

Зокрема, розвиток ринку послуг протягом останніх років супроводжується 

високими темпами зростання обсягів продажів на внутрішньому та 

зовнішньому сегментах, суттєвими структурними зрушеннями спектру 

сучасних послуг, постійним запровадженням досягнень науково-

технологічного розвитку, інформаційно-комунікаційних технологій. Дані 

обставини зумовлюють більш глибоке дослідження основних факторів 
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розвитку сучасного світового ринку послуг в контексті світо господарських 

тенденцій економічного розвитку, результати якого викладені у наступному 

підрозділі. 

 

1.3. Структурні чинники та фактори розвитку міжнародного ринку послуг  

 

Макроекономічні закономірності структурних змін в узагальненому 

вигляді включають ряд зрушень в національних економічних системах і 

світовій економіці,  взагалі. Різко скорочується частка і роль галузей 

матеріального виробництва як у валовому внутрішньому продукті, так і в 

структурі зайнятості населення. Відбувається зростання продуктивності праці в 

промисловості, що зумовлює скорочення чисельності зайнятих у галузях 

матеріального виробництва, а також зсув на користь сектору послуг, разом зі 

зростанням рівня життя змінюється структура виробничого та особистого 

споживання. Разом зі зниженням відносної ролі матеріального виробництва 

відбувається прискорене зростання і бурхливий розвиток ринку послуг - 

освітніх, медичних, фінансових, туристичних, інфраструктурних, ділових, 

тощо.  

Відзначимо, що міжнародна торгівля послугами більше не є 

прерогативою лише країн з розвиненою ринковою економікою. У ряді країн, 

що розвиваються, послуги складають значну частину експорту. Починається 

розширення сфери послуг, збільшення її частки при одночасному скороченні 

зайнятості в промисловості і сільському господарстві. Якщо на індустріальній 

стадії знижується роль сировинних галузей і зростає значимість вторинного 

сектора, оскільки імпорт сировинних ресурсів може бути компенсований 

експортом промислових товарів, то на постіндустріальної стадії знижується 

частка вторинного сектора і зростає роль сфери послуг. Відбувається 

радикальна зміна природи економічного зростання, формуються нові полюси, 

джерела і якість зростання.  
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Однією з важливих сторін тривалої еволюції сфери послуг є залучення її 

галузей у систему світогосподарських зв'язків. Як зазначалося раніше, особливе 

значення для послуг мала політика лібералізації зовнішньоекономічних 

відносин, реалізована як у багатьох країнах, так і в рамках міжнародних 

економічних об'єднань і організацій, насамперед СОТ, ОЕСР, ЄЕС. Не менш 

сильним прискорювачем інтеграції послуг у світовий господарський простір 

стала науково-технічна революція, і в першу чергу, стрімкий розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій. З позицій глобалізації сфери послуг 

принципове значення має делокалізація виробництва послуг, в результаті чого 

багато видів послуг відриваються від національного ґрунту, набуваючи 

здатності брати участь у торгових угодах на зовнішніх ринках. В результаті 

обміну нематеріальними цінностями, зростають масштаби і прискорюється 

динаміка міжнародної дифузії наукових знань, передових технологій, 

виробничого досвіду, ефективних організаційно-управлінських моделей. В той 

же час, важливо відзначити, що чималий внесок вносить міжнародний обмін 

послугами в гуманітарний прогрес: з поліпшенням умов доступу споживачів до 

високоякісних послуг сфер освіти, охорони здоров'я, культури і проведення 

дозвілля підвищується якість життя, йде взаємозбагачення культур народів.  

Відзначимо, що найважливіша закономірність еволюції сфери послуг 

полягає в тому, що вона розвивається не в ізоляції від матеріального 

виробництва, а в інтеграції цих видів діяльності, і від глибини інтеграції 

залежить ефективність сучасного господарства. Динаміку розвитку сфери 

послуг визначає ряд довготривалих основоположних чинників економічного 

характеру, зокрема, формування в системі суспільного розподілу праці 

самостійних ланок, що спеціалізуються на виробництві послуг споживчого 

призначення, зростання частки витрат населення на послуги у складі 

споживчих витрат. Ще більш динамічно зростали потреби в послугах з боку 

виробництва, і витрати такого роду стали у всіх галузях великою статтею 

загальних витрат бізнесу. Традиційні види витрат на сировину, матеріали, 

транспорт і зв'язок всюди істотно доповнюються витратами на маркетинг, 
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рекламу, менеджмент, інформаційні та комп'ютерні послуги, консалтинг 

різного профілю, страхування, послуги по зв'язках з громадськістю і т. д.  

Глибокий та багатоплановий вплив на сферу послуг справила 

великомасштабна структурно-технологічна перебудова виробництва в 

розвинених країнах.  Так, світова економічна криза 2008-2010 рр., яка 

найсильніше вразила традиційні галузі промисловості, прискорила перехід від 

індустріальної до постіндустріальної моделі економіки, в основі якої лежать 

високотехнологічні галузі промисловості та сфери послуг. У кризовій ситуації 

до того ж різко зросли потреби промислових компаній у високоякісних ділових 

послугах, які сприяють вирішенню численних проблем реструктуризації,  

збутових, організаційно-управлінських, структурних, впровадження 

технологічних інновацій та підвищення ефективності.  

Прагнення ТНК розвинених країн до експансії за межі країни базування 

супроводжувалося активним зростанням ПІІ у сферу послуг і розширенням 

фінансової, страхової, освітньої, телекомунікаційної, інформаційної та інших 

інфраструктур. Подібна стратегія ТНК спровокувала випереджаючі темпи 

розвитку такого способу надання послуг, як «комерційна присутність» (в 

сучасній економіці більше половини послуг поставляється саме таким чином).   

Важливо відзначити, що саме після світової фінансової кризи на секторі 

послуг, як можливому джерелі економічного зростання, стали ще більше 

акцентувати увагу закордонні фахівці-аналітики. Державна політика країн, що 

постраждали від кризи, спрямована, в основному, на коригування торгівельного 

балансу та стосується, здебільшого, лише фіскальної, грошово-кредитної та 

валютної політики, хоча структурні реформи, у тому числі в сфері послуг,  

мають значний потенціал у врегулюванні зазначених проблем. Зокрема, фахівці 

відзначають, що заходи спрямовані на зростання ефективності сектору послуг 

можуть стати одним з основних напрямків політики в країнах з торгівельним 

дефіцитом, доповнюючи політику зміни структури витрат і зниження кінцевого 

споживання. Країни, що мають профіцит торгівельного балансу та можливості 

до розширення внутрішнього споживання та інвестування також можуть 
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впливати на економічне зростання шляхом стимулювання сектору послуг 

(зокрема, фінансове посередництво, страхування, роздрібна дистрибуція і т. 

ін.). В результаті, розширення сфери послуг сприятиме структурним змінам та 

позитивно впливатиме на зростання світової економіки загалом. 

У сучасних умовах сфера послуг утворює ядро постіндустріальної 

економіки і в багатьох аспектах визначає її основні макроекономічні параметри. 

У більшості країн збільшуються обсяги виробництва сфери послуг, частка в 

структурі ВВП, зростає кількість зайнятих, розвивається міжнародна торгівля 

послугами. Послуги перетворилися в головний сектор економічної активності і 

джерело зайнятості у світовій економіці. Таким чином, можемо виокремити ряд 

структуроутворюючих чинників та факторів трансформації світового ринку 

послуг на сучасному етапі (табл. 1.3.1). 

Таблиця 1.3.1 

Фактори трансформації міжнародного ринку послуг на сучасному етапі 

розвитку світового господарства [складено автором] 

Рушійні сили міжнародної 

торгівлі послугами 

Основні фактори зростання 

міжнародного ринку послуг 

Галузь послуг, 

розвитку якої сприяє 

фактор 

Наявність якісного людського 

капіталу 

Підвищення ролі знань і ділових 

навичок як джерела отримання 

прибутку  

Ділові, управлінські, 

професійні та освітні 

послуги 

Інвестиції в нематеріальні 

активи 

Приватизація / дерегулювання / 

аутсорсинг  

Фінансові, ділові 

послуги 

Ефективність внутрішнього 

регулювання 
Зростання міст і урбанізація 

Усі види послуг 

Розвиток інформаційно-

комунікаційної 

інфраструктури 

Розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій 

Інформаційні, 

телекомунікаційні, 

ділові послуги 

Якість інституційного 

середовища 

Застосування інновацій в секторі 

послуг, що призвело до здешевлення 

послуг  завдяки ефекту економії від 

масштабу, кращого розуміння потреб 

клієнтів, застосування результатів 

наукових досліджень, міжнародного 

створення послуг 

Транспортні, ділові, 

телекомунікаційні, 

туристичні послуги 

Національна політика в сфері 

міжнародної торгівлі 

послугами 

Зростання частки послуг що мають 

багатонаціональне походження 

Усі види послуг 

Джерело: 



64 

 

Слід зауважити, що 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 кого? все більше залежить від доступу до 

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

транспортні, фінансові та інші послуги. Так, телекомунікації мають вирішальне 

значення для поширення та передачі знань; транспортні послуги впливають на 

вартість переміщення товарів і рух робочої сили не лише в межах країн, а й за 

кордон; фінансові послуги впливають на перетворення заощаджень в інвестиції 

і їх ефективний розподіл; професійні послуги, такі як бухгалтерський облік, 

юридичні, інжинірингові та консалтингові послуги скорочують трансакційні 

витрати, пов'язані з функціонуванням фінансових ринків та виконанням 

контрактів; медичні та освітні послуги також є надзвичайно важливими, з 

огляду їх впливу на якість людського капіталу.  

В контексті даного дослідження важливо відмітити ряд наукових праць 

закордонних дослідників, де стверджується, що зняття бар'єрів щодо діяльності 

іноземних постачальників послуг підвищує продуктивність переробних галузей 

і сільського господарства, а також галузей в самій сфері послуг [80-83]. 

Основна ідея цих робіт полягає в тому, що постачальники послуг підвищують 

продуктивність користувачів послуг в переробних галузях, сільському 

господарстві і в самій сфері послуг. Згідно цих висновків авторів, міжнародні 

постачальники послуг відіграють особливо важливу роль у підвищенні 

сукупної продуктивності факторів виробництва, оскільки вони приносять з 

собою технології або досвід, який впроваджується в місцевий процес 

виробництва.  

Одним з висновків згаданих теоретичних робіт є також той факт, що 

вітчизняні фірми теж, як правило, підвищують сукупну  продуктивність 

факторів виробництва, оскільки поліпшений  доступ до постачальників послуг 

(отриманий в результаті лібералізації) дозволяє фірмам користуватися 



65 

 

послугами, що найкраще задовольняють їх потреби. Однак допуск на ринок 

іноземних постачальників послуг дуже важливий також і тому, що вони 

потенційно є важливішим джерелом нових видів послуг, а пропоновані ними 

послуги, скоріше за все, будуть значно відрізнятися від вітчизняних, тим самим 

збільшуючи продуктивність підприємств-користувачів. 

Ряд досліджень з використанням статистичних даних мікрорівня 

вказують на існуючу залежність між підвищенням доступності послуг і 

зростанням продуктивності, також був встановлений позитивний зв'язок між 

сукупною продуктивністю факторів виробництва переробних фірм і 

лібералізацією сфери послуг. Зокрема, аналіз впливу лібералізації торгівлі у 

сфері послуг Чеської Республіки, проведений на основі даних про діяльність 

майже десяти тисяч фірм переробної промисловості в період з 1998 року по 

2003 рік, виявив позитивний вплив даного процесу на сукупну продуктивність 

вищезазначених фірм. Цей зв'язок міцніший у тих підприємств, які 

користуються послугами більш інтенсивно [84].  

В продовження даних міркувань, дослідники А. Фернандес і К. Паунов 

виявили, що зв'язки між постачальниками послуг, куди були направлені прямі 

іноземні інвестиції, та їх споживачами в переробних галузях, пояснюють майже 

5 % зростання продуктивності переробних галузей у Чилі [85]. Також, на основі 

аналізу даних більш ніж 1000 фірм з десяти африканських країн, було виявлено 

статистично значимий позитивний зв'язок між їх продуктивністю і 

продуктивністю ряду галузей сфери послуг [86].  

В результаті, на основі аналізу даних про міжнародну торгівлю послугами 

було виявлено, що відкритість сфери послуг призводить до прискорення темпів 

зростання, а економіка країн, де сектори фінансових та телекомунікаційних 

послуг були відкриті для іноземних компаній, росла приблизно на один 

процентний пункт швидше, ніж в інших країнах [88].  

Ряд інших досліджень також демонструє зв'язок між доступністю послуг і 

продуктивністю. Наприклад, зростання продуктивності в секторі 

дистриб'юторських і фінансових послуг сприяло збільшенню загальної 
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продуктивності в США [89].  Деякі науковці вказують на відмінності в 

загальній продуктивності і темпах зростання економіки в різних країнах ОЕСР, 

що в значній мірі пояснюється загальним рівнем розвитку та відкритості сфери 

послуг, зокрема, різною продуктивністю бізнес-послуг [90].  

Окрему увагу слід звернути на  дослідження, результати яких вказують на 

залежність продуктивності  діяльності фірм від рівня економічної активності. 

Так, фірми, які працюють в регіонах з високою щільністю економічної 

активності, мають більш високу продуктивність, ніж ті, які працюють у 

відносній ізоляції [91-92].  

Таким чином, з вищевикладеного стає зрозуміло що лібералізація сфери 

міжнародної торгівлі послугами сприяє економічному зростанню, втім 

залежність між зростанням обсягів експорту послуг та лібералізацією послуг є 

дещо слабшою. Лібералізація торгівлі є необхідною, але не достатньою 

умовою, так як сама по собі вона не може дати потужного імпульсу для 

зростання експорту послуг. Лібералізація не приводить до автоматичного 

зростання підприємницької активності, не підвищує кваліфікацію кадрів і не 

зміцнює потенціал управління, необхідні для зростання обсягу експорту послуг. 

Щоб забезпечити інвестиції в інфраструктуру та освіту, а також виявити 

можливі прояви ринкової неефективності, такі як відсутність інформації та 

прозорості необхідна державна підтримка. 

 Зауважимо, одним з основних факторів зростання експорту послуг є 

наявність кваліфікованих кадрів. Країни з більш високими показниками 

розвитку людського капіталу звичайно входять до числа найбільших 

експортерів послуг. Щодо умов для ведення бізнесу та фінансової 

привабливості, то від даних факторів ефективність в секторі послуг залежить 

менше ніж від вищезазначених. Компанії, які розміщують замовлення на 

послуги за кордоном, приділяють основну увагу не економії, а підвищенню 

загальної ефективності діяльності. Їх стратегії ґрунтуються на побудові моделі 

«глобальних поставок», а не на переміщенні частини своєї діяльності за кордон 
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(тобто, компанії приймають рішення виходячи з інтересів всього  бізнесу, а не 

просто вибирають місце для чергової зарубіжного філії) [93].  

Загалом, емпіричні дослідження підтверджують, що лібералізація торгівлі 

послугами призводить до істотного підвищення добробуту і дозволяє більш 

ефективно розподіляти ресурси, сприяючи економічному зростанню. В якості 

факторів виробництва послуги прискорюють здійснення угод у просторі і в 

часі. 

На сучасному етапі розвитку світового господарства торгівля послугами 

стає все більш важливим фактором економічного зростання, особливо для 

країн, що розвиваються. Послуги є важливим елементом забезпечення різних 

видів економічної діяльності, вони сприяють створенню інфраструктури, 

підвищенню продуктивності і  конкурентоспроможності національної 

економіки,  сприяють зростанню рівня і якості життя населення. Лібералізація і 

розширення співпраці в галузі торгівлі послугами є надзвичайно важливим 

аспектом економічного зростання деяких регіонів світу (наприклад, Південно-

Східної Азії). Так, за період з 1990 року до 2012 року частка сектору послуг у 

ВВП в розвинених країнах зросла з 65 % до 74 %, а в країнах, що розвиваються 

з 45 % до 51 %, станом на 2012 рік, часка сектору послуг становила близько 2/3 

ВВП світу. На цей сектор в даний час припадає більше 74 % зайнятості в 

розвинених країнах, близько 37 % в країнах, що розвиваються і майже 44 % 

зайнятості в усьому світі [104].  

Підвищенню значущості сектора послуг як джерела робочих місць 

сприяла низка факторів, у тому числі технічний прогрес, що розширив попит на 

робочу силу в секторі послуг, зокрема: передача промисловими 

підприємствами функцій, пов'язаних з наданням послуг, спеціалізованим 

компаніям сектору послуг; підвищення ролі сектора послуг як постачальника 

проміжних продуктів; непропорційно високе зростання попиту на послуги з 

боку споживачів внаслідок зростання доходів на душу населення; демографічні 

процеси; перетворення деяких послуг у суспільні блага; низький ріст 

продуктивності праці в сфері послуг. Найважливішими серед цих факторів є 
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зміна структури попиту на користь послуг, зростання доходів і динаміка 

продуктивності праці. Низький рівень механізації в багатьох галузях послуг 

робить їх більш дорогими в порівнянні з сільськогосподарською та 

промисловою продукцією, тим самим підвищуючи їх частку у ВВП. Таким 

чином, в секторі послуг попит на робочу силу, як і раніше залишається 

високим, в той час як у сільському господарстві та промисловості зайнятість 

знижується.  

Варто зауважити, що хоча між зайнятістю і динамікою експорту існує 

суттєвий зв'язок, проте, він значно різниться залежно від сектору економіки. 

Так, збільшення експорту створеної в обробній промисловості доданої вартості 

на 1 % супроводжується збільшенням зайнятості в промисловості на 0,42 %. У 

секторі послуг відповідна еластичність зайнятості становить лише 0,12 %,  що 

можна пояснити нижчою питомою вагою торгівлі послугами. Багато видів 

послуг не постачаються на світовий ринок (неторгові), і тому зайнятість у цих 

галузях сильніше реагує на зміну внутрішнього попиту, ніж на динаміку 

експорту.  

Крім того, у тих галузях послуг, продукція яких в основному реалізується 

на світовому ринку збільшення експорту може супроводжуватися 

непропорційно великим зростанням продуктивності праці, стримуючи тим 

самим збільшення зайнятості. Якщо прийняти до уваги нижчу частку експорту 

послуг порівняно з часткою цього сектора у виробництві та зайнятості, то 

цілком можливо, що при збільшенні експорту послуг в цьому секторі в 

абсолютному вираженні створюється більше робочих місць, ніж у 

промисловості. 

 Наприклад, в Індонезії наслідки зростання експорту багатьох 

трудомістких видів послуг, з точки зору впливу на зайнятість, більш істотні, 

ніж збільшення експорту більшості видів продукції, нічим не поступаючись 

наслідкам зростання експорту сільськогосподарської продукції [96].  

Основним трендом розвитку світового ринку послуг в останній час стало 

зростання значення країн, що розвиваються у виробництві, експорті та імпорті 



69 

 

послуг. Протягом останніх двох десятиліть в деяких країнах, що розвиваються, 

значно зросли доходи отримувані за рахунок експорту послуг, чисельність 

працівників в даному секторі та валютні  надходження від експорту послуг. 

Зростання обсягів торгівлі послугами дозволяє нарощувати виробничий 

потенціал і розвивати торговельно-транспортну інфраструктуру. Маловитратні 

та високоякісні послуги дають позитивний ефект для економіки в цілому.  

В деяких країнах, що розвиваються, сектор послуг  перебуває на етапі 

формування, а в деяких вже є значні успіхи в даній сфері, їм вдалося стати 

значними експортерами туристичних, будівельних, транспортних, 

аудіовізуальних, комп'ютерних, інформаційних, ділових та професійних послуг. 

До того ж країни, що розвиваються експортують не тільки традиційні для себе 

послуги, такі як туризм, а й сучасні послуги, зокрема, з високим рівнем доданої 

вартості, наукомісткі послуги, такі як комп'ютерні та інформаційні послуги та 

інші ділові послуги. Загалом серед країн, що розвиваються, країни Азії 

забезпечують близько 75 % обсягу торгівлі послугами, країни Африки, 

Латинської Америки і Карибського басейну, відповідно,  10 % і 15 % [104]. 

Нині частка сектору послуг складає приблизно 70 % світового ВВП. Крім 

того, потоки прямих іноземних інвестицій зміщуються в напряму сфери послуг 

і в даний час складає майже половину загального обсягу ПІІ в країнах, що 

розвиваються. Більше того, нині послуги стали важливим компонентом 

регіональних угод. Поряд з лібералізацією торгівлі товарами відбувається і 

спрощення для міжнародної торгівлі послугами. Ефективними інструментом 

такої лібералізації є регіональні торгівельні угоди, зазвичай коли угода 

призводить до успішної і взаємовигідної торгівлі товарами відбувається і 

спрощення умов для торгівлі послугами.  

Торгові угоди в контексті лібералізації торгівлі в цілому і лібералізації 

торгівлі послугами зокрема відіграють важливу роль.  По-перше, вони 

сприяють лібералізації, коли існують потужні інтереси, що перешкоджають 

лібералізації та блокуючі ініціативи з відкриття доступу або ж заважають 

створенню необхідної законодавчої бази. По-друге, торгові угоди створюють 
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більш стабільну основу, оскільки вони є угодами міжнародними і не можуть 

змінюватися в односторонньому порядку. Відповідно, вони також створюють 

часові рамки для послідовного здійснення реформ і встановлюють правила, які 

не можуть довільно змінюватися. І нарешті, торгові угоди забезпечують 

політичну підтримку для лібералізації торгівлі послугами, оскільки вони 

забезпечують лібералізацію ринків на основі принципу взаємності. 

Слід, також, зазначити, що країнам які перебувають на схожих рівнях 

соціально-економічного розвитку, мають близьке географічне розміщення та 

тісні культурні зв’язки, легше дається спрощення умов торгівлі послугами ніж 

країнам, що різняться за цими ознаками. Нині збільшення обсягів експорту 

послуг, залучення інвестицій в даний сектор, спрощення умов торгівлі є 

надзвичайно важливими факторами економічного зростання та розвитку [94].  

На сьогодні, більшість країн, що розвиваються, успішно експортують свої 

послуги в різні країни світу, в тому числі, і в розвинені країни.  Значних успіхів 

в цій сфері досягла Індія, експорт послуг з розробки програмного забезпечення, 

управління та оптимізації бізнес-процесів становить близько 1/3 всього її 

експорту. Бразилія, Коста-Ріка і Уругвай експортують професійні послуги та 

послуги сфери інформаційних технологій, Мексика експортує 

телекомунікаційні та дистриб’юторські послуги, Чилі – дистриб’юторські та 

транспортні послуги, Філіппіни, Таїланд і Індія, а також деякі країни Близького 

Сходу, Північної Африки, Латинської Америки і Карибського басейну у спішні 

нині в експорті медичних послуг [105].  

Деякі країни, що розвиваються, успішно експортують і капіталомісткі 

послуги, що відрізняються досить високою складністю в управлінні (будівельні 

компанії з цих країн (наприклад, з Китаю)  входять до групи 225 провідних 

міжнародних будівельних компаній світу). Фірми з країн, що розвиваються, 

беруть участь в міжнародній торгівлі екологічними, фінансовими та 

телекомунікаційними послугами. Є певні відмінності в міжнародній торгівлі 

послугами для країн з різних регіонів світу. Країни Південної Азії переважно 

займаються наданням послуг в сфері інформаційно-комунікаційних технологій. 
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Країни Східної Азії експортують послуги тісно пов'язані з експортом 

промислових товарів (дистриб’юторські послуги), хоча  країни даного регіону 

мають можливості для диверсифікації та використання нових напрямків 

діяльності, не пов'язаних з торгівлею товарами.  

У країнах Латинської Америки експорт, більшою мірою, пов'язаний з 

постачанням послуг шляхом залучення прямих інвестицій в інші країни регіону 

(наприклад, 61 % закордонних інвестицій Чилі направляється в сектор послуг і 

в енергетику сусідніх країн). Цільові ринки експорту послуг країн Південної 

Азії знаходяться головним чином у розвинених країнах, Латиноамериканські 

країни  експортують в країни розташовані в цьому ж регіоні. Країни Близького 

Сходу та Північної Африки зазвичай експортують свої послуги в Європу, а 

постачальники послуг з ПАР все більше інвестують в країни свого регіону 

[105].  

В цілому ж, частка сектору послуг у багатьох країнах, що розвиваються, і 

найменш розвинених країнах становить більше 50 % ВВП, а третя частина 

робочої сили зайнята у секторі послуг. Таким чином, сфера послуг і торгівля у 

сфері послуг, як вже вище зазначалося, дають значні можливості для 

економічного зростання, тим більше, що сектор послуг, як правило, досить 

динамічний і  може привести до створення нових робочих місць і, відповідно, 

до зростання якості та рівня життя населення.  

Зростанню обсягів міжнародної торгівлі послугами, в останні десятиліття, 

сприяв ряд факторів, включаючи значний прогрес в сфері інформаційно-

комунікаційних технологій, підвищення міжнародної мобільності робочої сили 

та деякі інші соціально-економічних фактори (наприклад, демографічні зміни, 

зміни життєвого рівня населення, і т. д.). Досвід деяких країн, що розвиваються 

(Індія, Філіппіни, та деякі інші) показав , що надання професійних послуг може 

сприяти зростанню експорту та економічного розвитку, стати джерелом 

створення багатства. Тим не менше, більшість країн, що розвиваються, 

стикаються зі значними проблемами в реалізації потенціалу виробництва 

послуг як джерела економічного зростання.  



72 

 

Протягом останніх десятиліть в умовах більш ліберального режиму 

торгівлі, зниження транспортних і комунікаційних витрат фрагментація 

промислового виробництва ще більш посилилася. Зазначена фрагментація 

виробництва і технічний прогрес привели, також, до підвищення залежності 

промисловості від сектора послуг, що сприяло збільшенню обсягу торгівлі 

ними. Фрагментація виробничого процесу призводить до зростання потреб у 

перевезеннях і матеріально-технічному забезпеченні. ІТ-послуги та бізнес-

послуги все частіше стають об'єктом аутсорсингу, при цьому у виробничих 

процесах зростає порівняльне значення послуг, пов'язаних з дослідженнями та 

маркетингом. 

Варто зауважити, що значна частина торгівлі послугами залишається 

невидимою і враховується як товарна торгівля (наприклад, у виробництві 

легкових автомобілів знаходять застосування ІТ-послуги та транспортні 

послуги, які непрямим чином також продаються, коли автомобілі перетинають 

кордон). Частка послуг у загальному обсязі експорту розвинених країн досягає 

50 %, що набагато вище, ніж у країнах, що розвиваються. Частка послуг в 

експорті продукції обробної промисловості становить 34 % у розвинених 

країнах і 26%  у країнах, що розвиваються [105]. У сільському господарстві ці 

показники не такі високі. Висока частка послуг в експорті товарів свідчить про 

важливість ефективної роботи сектора послуг. 

Трьома найважливішими видами послуг є туристичні, транспортні та 

ділові послуги, на які припадає понад 70% світового експорту послуг. До 

ділових послуг належать найрізноманітніші види діяльності, у тому числі 

юридичні, рекламні, консалтингові, бухгалтерські послуги та послуги, пов'язані 

з проведенням НДДКР. Разом з комп'ютерними та інформаційними послугами 

ділові послуги перетворюються на найдинамічніший вид економічної 

діяльності.  

Зростання ролі країн, що розвиваються, у світовій економіці несе певну 

загрозу для розвинутих країн. Так, офшоринг може призвести до скорочення 

робочих місць (в тому числі і високооплачуваних) в економіках розвинених 
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країн. Підставою для цих припущень служить той факт, що частка зайнятих у 

ринкових галузях послуг (тих, що торгуються на міжнародному рівні) є досить 

високою. Проведене в Сполучених Штатах дослідження показало, що 40 % всіх 

зайнятих в країні трудяться на підприємствах, що виробляють продукцію для 

ринку. У деяких важливих галузях послуг, таких як охорона здоров'я та 

державне управління, наданням послуг зайнята невелика частка працівників. 

Проте, оскільки сектор послуг в цілому більше обробної промисловості, 

відношення до міжнародної торгівлі потенційно має більше число його 

працівників. Крім того, деякі підприємства, які надають послуги проміжного 

призначення в неринкових галузях, можуть, на відміну від самої галузі, 

випускати ринкову продукцію. У порівнянні з неринковими галузями в сфері 

ринкових послуг зайнята порівняно більш високоосвічена й високооплачувана 

робоча сила. Дані про галузеву структуру зайнятості в Сполучених Штатах 

вказують на той факт, що офшорінг послуг справляє негативний вплив на 

зайнятість у різних галузях обробної промисловості і сектору послуг, однак цей 

ефект нівелюється, коли розглядати промисловість та сектор послуг загалом. 

Це свідчить про той факт, що працівники, що втрачають роботу в одній галузі, 

переходять працювати в іншу, зростаючу галузь. Аналогічні дані по 

Великобританії вказують на те, що втрата робочих місць внаслідок 

аутсорсингу, як правило, компенсується новими робочими місцями [99]. 

  Зважаючи на дослідження ЮНКТАД [96]  можна сказати, що офшоринг 

послуг змінює структуру зайнятості в розвинених країнах на користь 

висококваліфікованої робочої сили у міру того, як виробничі функції в секторі 

послуг, що не потребують високої кваліфікації, переміщуються в країни, що 

розвиваються. У той же час високоосвічена, кваліфікована робоча сила з 

розвинутих країн може стикатися з конкуренцією з боку освіченої, 

висококваліфікованої, але низькооплачуваної робочої силою із країн, що 

розвиваються. Втім, офшоринг послуг, загалом, не робить помітного впливу на 

рівень зайнятості в секторі послуг розвинених країн, негативний ефект 
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офшорингу компенсується непрямим позитивним ефектом для зайнятих в 

інших секторах або з іншим рівнем кваліфікації. 

В останні два десятиліття найдинамічніше сектор послуг зростав у 

країнах Південної Азії. Найбільш  перспективними з погляду збільшення 

зайнятості, галузями в цьому регіоні є будівництво, туризм, роздрібна торгівля, 

охорона здоров'я та аутсорсинг ділових послуг, пов'язаних з ІТ. За динамікою 

зайнятості сектор послуг вигідно відрізняється в порівнянні з іншими 

секторами економіки, тобто зростання сектора послуг сприяло збільшенню 

зайнятості в цьому секторі. У той же час зростання зайнятості в секторі послуг 

відставало від темпів зростання виробництва, оскільки в даному регіоні 

еластичність зайнятості порівняно низька. Результати досліджень проведених 

ЮНКТАД [100] дозволяють говорити про те, що в порівнянні із сільським 

господарством і промисловістю зв'язок між розширенням торгівлі і зростанням 

зайнятості в секторі послуг є порівняно слабким.  Крім того, завдяки ПІІ в 

сектор послуг створюється менше робочих місць, ніж в інших секторах. Дані по 

Японії, Німеччині та Сполученим Штатам свідчать про те, що частка ПІІ, 

розміщених в секторі послуг інших країн, вище відповідної частки робочих 

місць. У той же час ПІІ сприяють створенню робочих місць у приймаючих 

країнах і їх вплив на зайнятість підвищується з посиленням експортної 

спрямованості сектора послуг приймаючої країни.  

Варто відзначити, що в останні десятиліття обсяги ПІІ в сферу послуг 

збільшувались непропорційно високими темпами, відображаючи високу частку 

торгівлі послугами. На ПІІ, розміщені в країнах, що розвиваються в 2008-2010 

рр. припадає 37 %  світового обсягу ПІІ в сектор послуг в порівнянні з 19 % в 

1990-1992 роках. Більше того, висока якість послуг транснаціональних 

компаній і той позитивне вплив, який вони чинять на зайнятість в базових 

галузях приймаючих країн, побічно сприяють створенню нових робочих місць. 

За оцінками деяких дослідників, 50 % лібералізація інвестицій в сектор послуг 

країн з обмежувальним режимом викличе зростання зайнятості, яке може 
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становити майже 1,4 % зростання потреби в кваліфікованій робочій силі і 1,2 % 

зростання потреби в некваліфікованих працівниках [101]. 

На сьогодні найзначніших позитивних результатів від офшорингу 

здобула Індія. У галузях сектору послуг, пов'язаних з ІТ та офшоринг бізнес-

процесів, було зайнято близько половини мільйона працівників, а в галузях, що 

займаються експортом програмного забезпечення ще чверть мільйона. 

Хоча ці робочі місця і високооплачувані, їх кількість невелика в 

порівнянні з швидкозростаючою чисельністю робочої сили Індії. Поряд з цим 

існують і інші проблеми пов’язані з високою географічною концентрацією цих 

галузей, слабкістю їх зв'язків з іншими галузями національної економіки Індії. 

Аналогічно ситуації в Індій, в Перу експорт інжинірингових, консалтингових, 

логістичних та комп'ютерних послуг, зазвичай є лише джерелом нових робочих 

місць для кваліфікованої робочої сили, втім вплив цієї діяльності на економіку 

країни залишається досить обмеженим.  

У Нікарагуа великим потенціалом в плані створення робочих місць і 

непрямого позитивного впливу на економіку країни володіють галузі 

телекомунікаційних, фінансових, автотранспортних і туристичних послуг. 

Сектор послуг, пов'язаних з аутсорсингом бізнес-процесів, є одним з головних 

джерел робочих місць для кваліфікованих кадрів та експорту в Уганді.  

Негативними наслідками, з точки зору зайнятості та рівня життя 

населення, може супроводжуватися лібералізація галузі дистриб’юторських 

послуг. Наприклад, у системі збуту Уганди зайнято 10 % робочої сили (в 

основному низькокваліфікованої). Лібералізація може призвести до витіснення 

дрібних роздрібних підприємств, що матиме серйозні негативні наслідки  в 

соціальній сфері.  

Розвиток офшорингу і ринкова сутність багатьох функцій і робочих місць 

у сфері послуг відкривають можливості розширення продуктивної зайнятості в 

країнах, що розвиваються. Робочі місця в секторі послуг часто є більш 

високооплачуваними, а зростання продуктивності і ефективності в сфері послуг 

позитивно відіб'ється на зайнятості в інших секторах. У силу масштабів 
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процесу, що відбувається і його непрямих наслідків важко точно прогнозувати, 

чи буде створення нових робочих місць у країнах, що розвиваються,  

супроводжуватися скороченням зайнятості в країнах, чиї компанії 

скористаються послугами офшорингу. У той же час значний розрив у рівні 

професійної підготовки, слаборозвиненість інфраструктури і високі бар'єри для 

проникнення на ринки не дозволяють багатьом країнам, що розвиваються, в 

повній мірі  скористатися наслідками лібералізації торгівлі послугами і 

офшорингу [96]. 

З огляду на вищезазначені трансформації світової економіки послуг, та 

зростаючу роль в ній країн, що розвиваються, важливим для вітчизняної 

економіки є вивчення досвіду країн з перехідною економікою.  

На початку перехідного періоду в Східній Європі та Центральній Азії 

показники сфери послуг у країнах з перехідною економікою свідчили про вкрай 

низький ступінь її розвитку. Хоча з 1989 р. країни з перехідною економікою 

значно просунулися вперед у плані підвищення продуктивності сфери послуг, 

згідно з «Показниками перехідного періоду» Європейського банку 

реконструкції та розвитку (ЄБРР) середній рівень розвитку сфери послуг у цих 

країнах залишається значно нижче рівня  промислово розвинених країн. Однак 

«Показники перехідного періоду» ЄБРР дають досить різноманітну картину 

лібералізації в країнах з перехідною економікою. За деяким винятком, в цих 

країнах спостерігається наступна закономірність: країни, які вступили і в СОТ, і 

в Європейський союз, такі як Угорщина, Польща, Чеська Республіка та країни 

Балтії, демонструють найвищу ступінь лібералізації і за багатьма показниками 

недалеко відстають від провідних індустріальних країн з ринковою 

економікою; в країнах, що вступили до СОТ, але не в Європейський союз, 

таких як Україна, Вірменія, Молдова, Грузія і Росія, спостерігається середній 

для регіону рівень лібералізації сфери послуг; в країнах, ще не вступили в СОТ, 

таких як Узбекистан, Білорусь, Таджикистан, Азербайджан і Туркменістан, 

відзначається обмежена лібералізація сфери послуг [97; 102]. 
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Робота  О. Шепотило та В. Вахітова [103, с.21-27], присвячена  впливу 

лібералізації сфери послуг на продуктивність в Україні досить повно ілюструє 

важливість сектору послуг як фактору економічного зростання.  

Використовуючи дані про більш ніж 40 тисячах фірм в Україні за період 2001-

2007 рр., вони отримали результати, які свідчать про позитивний вплив 

реформування сфери послуг на сукупну продуктивність факторів виробництва 

в переробних галузях України. 

Основний висновок дослідження полягає в тому, що збільшення 

стандартного відхилення в лібералізації сфери послуг на одну одиницю 

призводить до дев'ятивідсоткового зростання сукупної продуктивності факторів 

виробництва в переробних галузях України. Оцінка зростання продуктивності, 

пов'язаного з лібералізацією сфери послуг, виявилась вищою, ніж оцінки, 

отримані в аналогічних дослідженнях для інших країн, це може бути пояснено 

тим, що на початку досліджуваного періоду Україна мала більш закриту і менш 

лібералізовану сферу послуг. Більш високі оцінки зазначеного ефекту цілком 

очікувані, оскільки, як і у випадку з товарами, гранична віддача від 

лібералізації сфери послуг характерна для країн з більш жорстким 

регулюванням і захистом ринків. Важливий висновок цього дослідження 

полягає в тому, що зростання продуктивності в результаті лібералізації сфери 

послуг є більш суттєвим для вітчизняних і дрібних фірм, що підкреслює 

важливість лібералізації сфери послуг для розвитку малих і середніх 

вітчизняних підприємств. цей результат знову-таки відповідає теорії , оскільки 

великі фірми зазвичай можуть наймати фахівців з сфери послуг, наприклад, 

юристів, бухгалтерів  і кур'єрів, в якості штатних співробітників. Для малих і 

середніх фірм занадто дорого обходиться повна зайнятість таких 

співробітників, а тому їм доводиться більше покладатися на ринок в отриманні 

таких послуг.  

У дослідженні відзначається, що індекс  лібералізації сфери послуг в 

Україні (даний індекс розрахований ЄБРР) протягом аналізованого періоду 

(2001-2007 рр..) зростав, що свідчить про істотну лібералізацію сфери послуг в 
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Україні в цей період, що дало можливість збільшити обсяг ПІІ  залучених в 

дану сферу. Так, в 2001 році 48 % вхідних ПІІ спрямовувалось в переробні 

галузі, до 2007 року частка накопичених ПІІ у сфері послуг досягла 53 %, в той 

час як частка ПІІ в переробних галузях скоротилася до 30%. В результаті обсяг 

виробництва постачальників послуг, що належать іноземним власникам, 

збільшився майже в усіх галузях сфери послуг. Загалом, в результаті зростання 

рівня лібералізації сфери послуг в Україні за період з 2001 року по 2007 рік 

продуктивність праці в даній сфері  зросла більш ніж у два рази. 

З вищевикладеного можемо зробити висновок, що ефективність і 

конкурентоспроможність сектору послуг є важливою передумовою загальної 

конкурентоспроможності та зростання економіки, оскільки послуги вкрай 

важливі для будь економічної активності, в тому числі  і для промислового 

виробництва.  Торгівля послугами відкриває можливості до збільшення 

зайнятості і добробуту населення, стрімко зростає питома вага послуг у світовій 

торгівлі. Деяким країнам, що розвиваються, вдалося отримати відчутні вигоди 

від реалізації свого потенціалу в нових областях, в яких вони мають 

порівняльні переваги, у тому числі в секторі ділових послуг, які нині мають 

високий попит на світовому ринку. У той же час багатьом іншим країнам через 

відсутність достатнього потенціалу не вдалося наслідувати їхній приклад.  

Таким чином, можемо підсумувати, що поштовхом до динамічного 

розвитку сфери послуг послужило кілька факторів, а саме: перехід від 

постіндустріального суспільства до суспільства споживання з очевидною 

переорієнтацією на різноманітні і все зростаючі потреби споживачів. Розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій та науково-технічний прогрес, це 

сприяло створенню сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, 

універсальних за своєю суттю. 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. 
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Незважаючи на явне прискорення і множення форм глобалізації в секторі 

послуг, за ступенем інтеграції в світогосподарський простір ця сфера поки 

поступається матеріальному виробництву, крім того, бар'єри у транскордонній 

торгівлі та інших каналах переміщення послуг залишаються порівняно більш 

високими і різноманітними. В майбутньому, зважаючи на прагнення країн 

лібералізувати торгівлю в даній сфері, можна очікувати більшого прогресу в 

подоланні існуючих перешкод і подальшого збагачення системи міжнародного 

обміну за рахунок зростаючих потоків нематеріальної продукції.   

 В той же час, відзначимо, що існуючі нині тенденції на міжнародному 

ринку послуг вказують на подальше ускладнення технологічного рівня та 

галузевої структури сфери послуг, підвищення якості та різноманітності 

продуктів, випереджальний розвиток наукомістких галузей, подальше 

підвищення ролі послуг як фактору впливу на ефективність і 

конкурентоспроможність національних господарств та якість життя населення. 

Таким чином, міжнародний ринок послуг, на сьогодні є особливо 

важливою сферою сучасної економіки та, водночас, джерелом зростання 

конкурентоспроможності національних економік. Враховуючи сучасні 

тенденції розвитку світового господарства важливо відзначити не лише 

динамічний розвиток сфери послуг,  як це було в кінці XX ст., а й  відповідні 

зміни її природи та структури. В   умовах глобалізації світової економіки на 

міжнародного ринку послуг діють нові чинники, що змінює уявлення про 

механізм його функціонування, а тому подальший розвиток міжнародного 

ринку послуг неможливий без удосконалення механізму його регулювання. 

Головною причиною стрімкого розвитку сфери послуг в сучасних економічних 

реаліях є глибокі перетворення в системі суспільних потреб: ускладнення 

техніки, технологій, структури виробництва, зростання життєвого рівня 

населення та його соціальної активності, підвищення освітнього і культурного 

рівня людей. Ці тенденції універсальні і властиві всім країнам, але реалізуються 

вони в міру становлення та розвитку внутрішніх передумов, що знаходяться в 

прямій залежності від рівня економічного розвитку країни, в результаті чого, 
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формуються особливості розвитку світового ринку послуг, як за предметною 

складовою, так і національною ознакою. Подальші питання дослідження 

кон’юнктурних особливостей розвитку міжнародного ринку послуг та 

інструментів його регулювання розриті у наступному розділі. 
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Висновки до розділу 1 

 

В ході дослідження інституційних передумов, теоретичних основ 

розвитку та функціонування міжнародного ринку послуг зроблено наступні 

висновки: 

1. В узагальнюючому вигляді, послугу можна трактувати як 

особливий вид діяльності, що задовольняє певну людську потребу, може мати 

або не мати матеріальну форму, тісно пов’язаний з виробництвом товарів або 

повністю самостійно оформлений; у процесі такої діяльності не створюється 

новий матеріально-уречевлений продукт, який раніше не існував, але 

змінюється якість вже створеного продукту. Особливостями сфери послуг на 

сучасному етапі стають високий динамізм, територіальна сегментація і 

локальний характер, висока швидкість обороту капіталу внаслідок короткого 

виробничого циклу, їхня висока чутливість до ринкової кон’юнктури у зв’язку з 

неможливістю транспортування і складування послуги, індивідуальність і 

нестандартність надаваних послуг, високий рівень диференціації продукту. 

2. Процес регулювання міжнародного ринку послуг є доволі складним 

та неоднозначним явищем, особливу роль у якому відіграють норми ГАТС, що 

є складовою права СОТ. Водночас, відзначимо, що оскільки, по суті, ГАТС є 

рамковою угодою, міжнародно-правове регулювання торгівлі послугами на 

універсальному рівні знаходиться у стадії становлення. 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. Для 

міжнародної торгівельної системи такі угоди є додатковим інструментом 

лібералізації, а для лідерів світової торгівлі це беззаперечно означає 

диверсифікацію світових ринків товарів, послуг та інвестицій. 

3. У сучасних умовах сфера послуг утворює ядро постіндустріальної 

економіки і в багатьох аспектах визначає її основні макроекономічні параметри. 
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До рушійних сил розвитку світового ринку послуг на сучасному етапі слід 

віднести: наявність якісного людського капіталу, інвестиції в нематеріальні 

активи, ефективність внутрішнього регулювання, розвиток інформаційно-

комунікаційної інфраструктури, якість інституційного середовища, національна 

політика в сфері міжнародної торгівлі послугами. До головних факторів 

зростання міжнародного ринку послуг слід віднести: підвищення ролі знань і 

ділових навичок як джерела отримання прибутку, приватизація / 

дерегулювання / аутсорсинг, зростання міст і урбанізація, розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій, застосування інновацій в секторі 

послуг, що призвело до здешевлення послуг  завдяки масштабу, кращого 

розуміння потреб клієнтів, застосування результатів наукових досліджень, 

міжнародного створення послуг, зростання частки послуг що мають 

багатонаціональне походження. 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ 

МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПОСЛУГ 

 

2.1. Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку послуг в умовах 

глобалізації світового господарства 

  

В процесі формування постіндустріального суспільства наприкінці ХХ ст. 

– на початку ХХІ ст. для розвитку світового господарства все більшу роль 

відіграє міжнародна торгівля послугами, структура та динаміка якої постійно 

змінюється під впливом науково-технічного прогресу. В цілому, міжнародна 

торгівля є доволі динамічною формою міжнародних економічних відносин та 

стрімко реагує на зімни у економічного розвитку світового співтовариства. 

Зокрема, специфічну динаміку розвитку міжнародної торгівлі послугами 

обумовлюють, перш за все, характер та особливості економічного розвитку 

національних економік, залучення до торгівельних потоків нових груп країн, та 

поглиблення міжнародного поділу праці, переваги якого пов’язані з 

підвищенням ефективності виробництва та пошуком найкращого задоволення 

економічних інтересів. 

В сучасному світовому господарстві міжнародна торгівля набуває все 

більшого значення для економічного розвитку країн та їх регіонів. Починаючи з 

другої поливини ХХ ст., вартісний обсяг світової торгівлі демонстрував стійку 

тенденцію зростання, а середньорічні темпи приросту експорту та імпорту 

перевищували відповідні показники росту світового виробництва (рис. 2.1.1). 

Зокрема, за оцінками показників світового макроекономічного розвитку, можна 

прослідкувати тенденцію, що на кожні 10 % зростання світового виробництва 

припадає 15 % росту обсягів світової торгівлі. До того ж, якщо у розвитку 

міжнародної торгівлі відбуваються  збої, відповідно уповільнюються процеси 

розвитку світогосподарського виробництва. Саме тому, країни прагнуть стати 

активними учасниками міжнародної торгівлі, що певним чином створює 

сприятливі умови для розвитку міжнародних економічних відносин. 
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Рис. 2.1.1. Динаміка темпів росту міжнародної торгівлі та ВВП, %  

Джерело: побудовано автором за даними [104, 106] 

Відзначимо, що найбільші темпи зростання обсяги міжнародної торгівлі 

було зафіксовано після другої світової війни, що стало головною рисою 

розвитку світового співтовариства післявоєнного періоду. Зокрема, 

середньорічні темпи зростання світового експорту склали близько 6 % у 1950 

р., 8,2 % - у 1960 р., 9 % - у 1970-1980 рр., 6 % - у 1990 р.  

 У сучасний період розвитку світової економіки, зокрема 2000-2014 рр. 

динаміка розвитку міжнародної торгівлі відзначалась різнонаправленими 

тенденціями. Так, темпи росту світової торгівлі товарами та послугами не 

повернулись до високих докризових показників 2007-2008 рр. Після різкого 

зниження 2008-2009 рр. та порівняно швидкого відновлення у 2010 р. темпи 

зростання міжнародної торгівлі знизилися практично для всіх економік 

світового співтовариства – як для розвинутих країн, так і країн, що 

розвиваються та країн, з перехідною економікою. 

Тому, досліджуючи динамічні тенденції розвитку міжнародного ринку 

послуг, слід проаналізувати причини даної динаміки. Зокрема, різке 

уповільнення динаміки світової торгівлі у 2011-2012 рр. стало однією з причин 

слабкого економічного розвитку у розвинутих країнах та призвело до 

наростання негативних очікувань відносно майбутнього розвитку європейських 
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країн. Зокрема, при зростанні світового ВВП у 2012 р. на 2,1 %%, зростання 

світової торгівлі склало близько 2 % по експорту та 1,9 % по імпорту товарів та 

послуг (у порівнянні з 5,2 % та 5,1 % відповідно у 2011 р.). В номінальному 

вираженні обсяги міжнародної торгівлі товарами зросли лише на 0,2 % - до 18,2  

трлн. дол. США. 

До головних тенденції розвитку міжнародного обміну таварами та 

послугами слід віднести невисокі темпи зростання міжнародної торгівлі у 

2013 р. Дана ситуація пояснюється низьким попитом на імпорт у розвинутих 

країнах (0,2 %) та помірним зростання імпорту у країнах, що розвиваються (4,4 

%). У сфері експорту у цих групах країн було зафіксовано лише незначне 

зростання – 1,5 % та 3,3 % відповідно. Таким чином, за останні 20 років (з 1993 

по 2013 рр.), за виключенням кризового періоду у 2009-2010 рр. світовий 

експорт, як правило, зростав практично удвічі більшими темпами, ніж 

глобальний ВВП. Проте, останніми роками даний факт фактично нівелювався, 

що свідчить про стійку взаємозалежність економічного зростання у світі та 

обсягів міжнародної торгівлі. У контексті даного дослідження відзначимо, що 

торгівля послугами у світі розвивається доволі стрімко, значно випереджаючи 

темпи росту торгівлі товарами (рис. 2.1.2.). 

 

Рис. 2.1.2. Динаміка темпів росту міжнародної торгівлі товарами та 

послугами,% 

Джерело: побудовано автором за даними [106] 
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Динаміку розвитку міжнародної торгівлі послугами визначає ряд 

довгострокових факторів економічного розвитку. Як особливу тенденцію 

розвитку міжнародного ринку послуг можемо відзначити суттєві зміни 

структури ВВП промислово-розвинутих країн, за рахунок третинного сектору – 

сектору послуг (рис. 2.1.3). В результаті, послуги на сьогодні є продуктом 

наукомістких галузей світового господарства, що використовують новітні 

інформаційні технології. 

 

Рис. 2.1.3. Часка сектору послуг у глобальних ланцюгах створення доданої 

вартості, % 

Джерело: побудовано автором за даними [104] 

Сучасний міжнародний ринок послуг відзначається спрямованою 

функціональністю. Зокрема, за даними СОТ, світовий експорт послуг за період 

1980-2008 рр. зріс з 381 млрд. дол. США до 3,8 трлн. дол. США. Наслідки 

світової економічної кризи неминуче позначились на вартісних обсягах 

світового експорту послуг у 2009 р., що зменшився до позначки 3,4 трлн. дол. 

США. Відповідно у післякризовий період динаміка розвитку міжнародної 

торгівлі послугами визначалась певною нестабільністю (рис. 2.1.4). 

Разом з тим, за перше десятиріччя ХХІ ст. обсяги світової торгівлі 

послугами зросли практично утричі,  досягнувши позначки 4,4 трлн. дол. США 

у 2012 році. Відзначимо, що протягом останніх років темпи зростання експорту 

послуг є незначними, проте утримують загальну тенденцію до зростання 

починаючи з 2009-2010 рр. Так, темпи зростання експорту послуг становили  
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9,5 % у 2010 р., що різко контрастує з відповідними від’ємними показниками 

2009 р. – мінус 9,2 %; за результатами 2011 р. зростання становило 12,2 %, що в 

абсолютному вираженні склало 476,6 млрд. дол. США.  У 2012 р. зростання 

дещо уповільнилось і становило лише 2,3 % , що у абсолютному вираженні 

склало 100,9 млрд. дол. США). 

 

Рис. 2.1.4. Вартістні обсяги експорту та імпорту послуг, 1980-2013 рр., млн. 

дол. США  

Джерело: побудовано автором за даними [106] 

Глобальний експорт послуг у 2013 р. зріс у номінальному значенні на 

5,5 % (при середньорічних темпах зростання 8 % за період 2005-2013 рр.) та 

склав 4,7 млрд. дол. США, що на 246,3 млрд. дол. США більше результатів 

попереднього року.  

У параметрах економічної динаміки міжнародної торгівлі послугами, дія 

факторів її інтенсифікації проявлялася в розширенні попиту на послуги з боку 

головних учасників господарських процесів. Якщо в минулому приріст послуг 

визначався, переважно, споживацьким попитом, то на сьогодні, близько 50-80 

% приросту послуг у розвинених країнах забезпечується з боку виробництва. 

Витрати на послуги перетворилися на вагому частину виробничих витрат 

сучасних гравців міжнародного ринку різної галузевої належності. Це 

пояснюється  розвитком процесів транснаціоналізації світового господарства. 

Так, на сьогодні ТНК є особливими суб’єктами міжнародних економічних 

відносин та одночасно виробниками та споживачами послуг. На сьогодні 
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найбільші ТНК є представниками розвинених країн, що є однією з причин того, 

що міжнародний обмін послугами здійснюється, в основному, між розвиненими 

країнами та характеризується високою мірою концентрації. 

 Проте, в контексті сучасних тенденцій розвитку глобальної економіки, 

зокрема за перше десятиліття ХХІ ст. важливо відзначити особливу тенденцію 

розвитку міжнародного ринку послуг – а саме, поступове зменшення частки 

розвинених  країн у міжнародній торгівлі послугами. Так, частка розвинених 

країн у 1980 р. складала більше 80 % світового експорту послуг та близько 70 % 

світового імпорту послуг, то в середині 1990-х рр. на розвинені країни 

припадало близько 70 % експорту та імпорту послуг, а у 2006 р. їх частка 

зменшилась близько до 72 % у експорті та 69 % – у імпорті.  У 2010-2012 рр. 

частка розвинених країн у міжнародному обміні послугами склала близько 50 

% (рис. 2.1.5).  
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Рис. 2.1.5. Показники темпів зростання експорту послуг за регіонами світу, за 

період, у %  

Джерело: побудовано автором за даними [106] 

Дана ситуація певною мірою підтверджує зміни у геоекономічній 

структурі світу – а саме, зростання темпів економічного розвитку країн, що 

розвиваються, впливає на зрушення у регіональній та галузевій структурі лише 

окремого міжнародного ринку послуг. 

В той же час, зберігається тенденція до збереження лідируючих позицій у 

міжнародній торгівлі послугами за розвиненими країнами. Серед них,  
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Сполучені Штати Америки, Великобританія, ФРН, Франція, Китай, Японія, 

Нідерланди, Індія (найбільші експортери послуг) та США, Китай, Німеччина, 

Франція, Великобританія, Японія, Нідерланди, Італія (найбільші імпортери 

послуг). Серед країн, що розвиваються у міжнародній торгівлі послугами 

можна виокремити три групи країн. До першої відосяться нові індустріальні 

країни, особливо країни азіатського регіону. Так, Республіка Корея, Гонконг, 

Сингапур, Тайвань, Китай, Індія на сьогодні є активними учасниками 

міжнародного ринку послуг, збільшивши об’єми торгівлі послугами протягом 

двох останніх десятиліть більш ніж у шість разів. Іншу групу становлять 

країни, для яких виробництво послуг є головним напрямом розвитку власної 

національної економіки, а третя група об’єднує країни, що є традиційними 

експортерами сировини на світовий ринок (Ангола, Гана, Лівія, Іран та ін.). Для 

них торгівля послугами у загальному обсязі зовнішньої торгівлі складає менше 

10 % та не справляє істотного впливу на темпи та характер економічного 

розвитку. 

Особливою тенденцією для країн Центральної та Східної Європи, Балтії 

та країн СНД, не дивлячись на певне нарощення торгівлі послугами, 

характерним є перевищення імпорту над експортом. В даному регіоні 

найбільша питома вага в торгівлі послугами належить Росії, а найбільш 

конкурентоздатними на світовому ринку послуг вважають Чехію, Польщу та 

Угорщину. 

Виокремлені тенденції підтверджуються абсолютними та відносними 

показниками розвитку міжнародної торгівлі послугами. Так, на глобальному 

рівні у сфері постачання послуг у 2014 р. лідируючі позиції зайняли США 

(709,3 млрд. дол. США, частка у глобальному експорті – 14, 1 %), 

Великобританія (333,9 млрд. дол. США, або 6,4 %  загальносвітового експорту) 

та Німеччина (272,4 млрд. дол. США, або 5,9 %). Серед імпортерів послуг 

першу позицію також зайняли США (478,3 млрд. дол. США, частка у світовому 

імпорті – 9,9 %), друге місце належало Китаю (383,4 млрд. дол. США, або 6,9 

%), а третю позицію зайняла Німеччина (328,1 млрд. дол. США, або 6,8 % у 
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глобальному імпорті послуг). За результатами 2013 р. серед головних 

експортерів та імпортерів послуг лідери практично не змінилися – за 

показниками експорту перші позиції у загальному рейтингу знову посіли США 

(662 млрд. дол. США, частка у глобальному експорті – 14,3 %), Великобританія 

(290 млрд. дол. США, 6,3 %) та Німеччина (287 млрд. дол. США, 6,2 % 

відповідно) (табл. 2.1.1). 

Таблиця 2.1.1 

Провідні експортери та імпортери у міжнародній торгівлі послугами, 2013 р. 

(побудовано автором за даними [107])  

Експорт послуг Імпорт послуг 

Мі

сце 
Країна 

Обсяг

млрд.д

ол. 

США 

Част

ка, % 

Зміна 

до 

2012, % 

Міс

це 
Країна 

Обсяг 

млрд.д

ол. 

США 

Частка, 

% 

Зміна 

до 

2012, % 

1 США 662 14,3 5 1 США 427 9,8 3 

2 Великобританія 290 6,3 1 2 Китай 329 7,6 17 

3 Німеччина 287 6,2 8 3 Німеччина 315 7,2 7 

4 Франція 233 5,0 4 4 Франція 188 4,3 8 

5 Китай 207 4,5 9 5 Великобританія 173 4,0 -1 

6 Індія 153 3,3 5 6 Японія 161 3,7 -8 

7 Іспанія 144 3,1 5 7 Індія 127 2,9 -1 

8 Японія 144 3,1 1 8 Російська 

Федерація 

123 2,8 19 

9 Нідерланди 142 3,1 8 9 Сінгапур 122 2,8 4 

10 Гонконг, Китай 135 2,9 7 10 Нідерланди 121 2,8 1 

11 Ірландія 124 2,7 7 11 Ірландія 117 2,7 5 

12 Сінгапур 117 2,5 4 12 Італія 107 2,5 3 

13 Республіка Корея 112 2,4 1 13 Республіка Корея 106 2,4 1 

14 Італія 110 2,4 6 14 Канада 105 2,4 0 

15 Бельгія 101 2,2 2 15 Бельгія 96 2,2 5 

16 Швейцарія 94 2,0 5 16 Іспанія 91 2,1 1 

17 Люксембург 79 1,7 10 17 Бразилія 84 1,9 7 

18 Канада 78 1,7 0 18 ОАЕ 65 1,5 …. 

19 Швеція 75 1,6 6 19 Австралія 62 1,4 -2 

20 Данія 69 1,5 6 20 Данія 60 1,4 3 

Всього по світу 4625 100 6 Всього по світу 4340 100 10 

 
Джерело: 
 

Відзначимо, що більшість розвинених країн, а також країн, що 

розвиваються все ще продовжують відчувати наслідки фінансової та 

економічної кризи, що розпочалась у 2008 р., а також наслідки тих нестійких 

фінансових процесів та внутрішніх і міжнародних дисбалансів, що стали його 
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причиною. Криза 2008-2009 рр. серйозно вплинула на торгівлю послугами як 

розвинених країн, так і країн, що розвиваються. Обсяги імпорту всіх 

розвинених регіонів до сьогодні не досягли передкризових показників, і лише 

Сполученим Штатам Америки вдалося перевищити докризовий піковий 

показник, досягнутий за результатами 2008 року. З іншого боку, експорт послуг 

країн, що розвиваються перевищив докризовий рівень на 22 %, а їх імпорт – на 

22 %. 

Проте і у країн, що розвиваються, темпи росту міжнародної торгівлі 

послугами суттєво уповільнились: в докризовий період, 2003-2007 рр. фізичний 

обсяг експорту з країн, що розвиваються, зростав в середньому на 18,9 % 

щороку, тоді як після кризи, в період з 2011-2013 рр. даний показник знизився 

до 11,3 %, а у 2013 р. становив 5,12 %. В цілому, визначена тенденція 

уповільнення темпів розвитку міжнародної торгівлі послугами свідчить про 

проблеми, з якими продовжують стикатися країни, що розвиваються, в умовах 

невиразного економічного зростання в розвинених країнах. 

 Як особливу тенденцію розвитку міжнародного ринку послуг слід 

відзначити, що протягом останніх двох десятиліть у практиці міжнародної 

торгівлі з’явився цілий ряд нових, доволі вагомих, довготривалих стимулів 

розвитку сектору послуг. Багатоплановий вплив на міжнародний обмін 

послугами здійснює сучасна науково-технічна революція. На основі 

комп’ютеризації, інформаційних технологій, нових засобів комунікації на 

світовому ринку виник та місцно утвердився цілий спектр нових послуг, 

радикально оновлюються їх традиційні види, підвищуються якісні показники 

обслуговування. Знімаючи технічні барєри у передачі багатьох послуг на 

відстані, нові технології відкривають для них світовий ринок.  

Розширення позицій та структурне ускладення сфери послуг відбувається 

як в результаті виникнення нових виробництв (таких як комп’ютерні послуги, 

послуги електронних інформаційних мереж, відео, тощо), так і шляхом 

екстерналізації послуг, тобто виділення у самостійні ланки господарської 

структури операцій, що раніше були складовою частиною виробництва або 
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домашнього господарства. Дане явище належить до дії якісного порядку, тобто 

не зводиться до механічного переміщення операцій з однієї сфери до іншої. 

Поглиблення спеціалізації розширює набір послуг, дозволяє повніше та 

якісніше задовольнити потреби споживачів, а економія від масштабу веде до 

відносного здешевлення продукції. 

В той же час, зауважимо, що в практиці міжнародної торгівлі послугами 

різні їх види залучені до міжнародного обміну з різною мірою інтенсивності. В 

даному контексті, наприклад, сильно відрізняються, з однієї сторони, 

транспорт, комунікації, зв'язок, туризм та, з іншого боку – комунальні та 

побутові послуги. Сучасна міжнародна статистика дає порівняно широкий 

обсяг даних щодо світової торгівлі послугами. Як зазначалося раніше, у базах 

даних Світової організації торгівлі, торгівля послугами подається у розрізі 

трьох базових видів – транспортних послуг, туризму та інших послуг. До інших 

за статистикою організації належать комунікаційні, телекомунікаційні послуги, 

будівництво, страхування, фінансові послуги, комютерні та інформаційні 

послуги, ліцензійні послуги, ділові та особисті послуги. При цьому, слід 

відзначити, що близько 1/4 світової торгівлі послугами припадає на транспортні 

послуги, а ще близько1/3 – на міжнародний туризм (табл. 2.1.2). 

Таблиця 2.1.2  

Галузева структура світової торгівліпослугами 

Показники світової торгівлі послугами за предметною складовою, 2012 р. 

(побудовано автором за даними [108]) 

Послуги 

Обсяг, млрд. 

дол. США 

Частка у загальному обсязі міжнародної торгівлі 

послугами, % 

2012 2000 2005 2010 2011 2012 

Експорт 

Всього комерційні послуги 4350 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Транспортні послуги 890 23,2 22,6 21,1 20,6 20,5 

Туризм 1110 31,9 27,9 24,9 25,1 25,5 

Інші комерційні послуги 2345 44,8 49,5 53,7 54,1 53,9 

Імпорт 

Всього комерційні послуги 4150 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Транспортні послуги 1145 28,6 28,6 27,1 27,7 27,5 

Туризм 995 30,1 27,4 23,8 23,4 24,0 

Інші комерційні послуги 1965 41,2 44,0 47,6 47,8 47,3 

Джерело: 
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Класифікація ЮНТАД дає змогу аналізувати секторальний розподіл 

послуг за тими ж видами, крім того, статистичні масиви доповнюються 

критерієм високотехнологічності послуг, з огляду на сучасні тенденції розвитку 

процесів інформатизації світової економіки. Проте, на підтвердження висновків 

СОТ, особливо важливим видом послуг визнано транспортні, на які припадає 

20 % світового експорту послуг, що значно випереджає за даними показниками 

фінансові послуги  (9,1 %) та комунікаційні послуги (2,5 %). Це пояснюється 

тим, що домінуючою формою торгівлі у транспортному секторі є 

транскордонне надання послуг (спосіб поставки 1) у поєднанні з товарною 

торгівлею та переміщенням людей (табл. 2.1.3). 

Таблиця 2.1.3 

Частка окремих видів послуг у загальному обсязі експорту послуг за групами 

країн, 2012 р., % (побудовано автором за даними [106]) 
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Всі країни 20,2 2,5 9,1 25,1 25,5 

Країни, що розвиваються 22,4 2,0 5,3 33,0 24,5 

Країни з перехідною економікою 32,8 3,1 2,1 29,1 20,4 

Розвинуті країни 18,6 2,7 11,1 21,3 26,1 

Країни, що розвиваються, Африканського регіону  27,2 4,5 3,4 43,9 10,7 

Країни, що розвиваються, Північної та Південної Америки 18,3 2,7 5,9 38,2 27,3 

Країни, що розвиваються Азійського регіону 22,6 1,7 5,4 31,2 25,4 

Джерело: 

Фахівці ЮНКТАД об’єднують транспортні, енергетичні, комунікаційні та 

фінансові послуги у сектор інфраструктурних послуг, що мають ключове 

значення для ефективного функціонування всіх сучасних національних 

економік та зміцнення виробничого потенціалу. Вони сприяють створенню 

умов для розвитку торгівлі та інвестицій, без них неможлива будь-яка 

економічна діяльність, що пов’язана з виробництвом як товарів, так і послуг. 

Все більшого значення вони набувають на фоні зростання обсягів торгівлі в 

рамках глобальних виробничих ланцюгів. Конкурентоздатність компаній у 

сучасному світі значною мірою залежить від доступу до високоякісних послуг 
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за помірними цінами. Крім того, численні дослідження свідчать про наявність 

прямого зв’язку між якістю інфраструктури та загальною конкурентоздатністю 

економіки та рівнем доходів. 

Експорт інфраструктурних послуг з країн, що розвиваються, у 2012 р. 

становив 401 млрд. дол. США, що склало 29,8 % від загального експорту 

послуг з цих країн. Варто відзначити, що частка цих країн у світовому експорті 

інфраструктурних послуг зросла з 22,5 % у 2000 р. до 28,5 % у 2012 р. (рис. 

2.1.6). 

 

Рис. 2.1.6. Частка країн, що розвиваються у світовому експорті послуг за 

секторами, 2000-2012 рр., % (побудовано автором за даними [106]) 

Наведені дані свідчать про зростання конкурентоспроможності країн, що 

розвиваються, у відповідних секторах міжнародного ринку послуг. Разом з тим, 

мають місце значні секторальні відмінності у динаміці такої 

конкурентоспроможності. У 2012 р. частка країн, що розвиваються, була 

найбільшою у світовому експорті транспортних послуг (33,8 %) та найменшою 

у світовому експорті фінансових послуг (17,8 %). Причому, їхчастка у 

світовому експорті транспортних послуг у 2000-2012 рр. зросла на 9,6 %,  а у 

світовому експорті комунікаційних послуг знизилася на 5,4 %. 

В той же час, варто відзначити, що останніми роками темпи росту 

транскордонного експорту інфраструктурних послуг, як правило, відставали від 

темпів зростання експорту в інших, більш динамічних секторах. Три підсектори 
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інфраструктурних послуг, за якими є наявні статистичні дані, 

продемонстрували відносно низькі темпи відновлення після глобальної 

фінансової кризи, що було частково пов’язано з низькими темпами росту 

обсягів торгівлі продукцією обробної промисловості та наряду з тривалою 

нестійкістю фінансових ринків. В світлі зазначених тенденцій, різко виділялося 

динамічне зростання експорту комп’ютерних, інформаційних та будівельних 

послуг, а також туристичних послуг. Домінуючими гравцями на міжнародному 

ринку послуг серед країн, що розвиваються, залишаються Азія, частка яких 

припадає більше 80 % загального експорту транспортних та фінансових послуг 

серед країн даної групи.  Ще більш низькі темпи відновлення експорту 

спостерігались за всіма секторами послуг у розвинених країнах, і особливо у 

транспортному та фінансовому секторах. 

Серед головних тенденцій розвитку міжнародної торгівлі послугами у 

2012 р. в порівнняні з 2011 р., особливо відзначити уповільнення темпів 

зростання практично для всіх секторів комерційних послуг. Так, зростання  ек- 

спорту транспортних послуг відбулось лише на 1 %, переважно внаслідок 

уповільнення темпів торгівлі товарами (для Європейського регіону зафіксовано 

навіть зниження на 2 %). Експорт туристичних послуг, що становлять більш 

ніж чверть загального експорту послуг, зріс лише на 4 %, що значно менше за 

темпи зростання даних послуг у 2011 р. – 12 %. Практично аналогічним були 

темпи зростання і для фінансових послуг (4 % у 2012 р. та 12% у 2011 р.); 

експорт фінансових послуг європейських компаній знизився на 7 %, а для 

контрагентів з Північної Америки зниження становило 2 %. У 2005-2012 рр. 

середньорічні темпи зростання фінансових послуг становили 8 % (рис. 2.1.7). 



96 

 

90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Транспортні послуги

Туристичні послуги

Фінансові послуги

Комунікаційні послуги

Роялті та ліцензії

Компютерні та 
інформаційні послуги

Страхування

Будівництво

Особисті, культурні та 
рекреаційні послуги

 

Рис. 2.1.7. Темпи зростання експорту послуг за видами, 2005-2012 рр. (індекс 

2007=100) (побудовано автором за даними [108]) 

Відзначимо, що експорт транспортних послуг у 2012 р., більшою мірою, 

забезпечувався декількома трейдерами з країн Азії. Так, у Республіці Корея 

обсяги експорту даного виду послуг зросли на 10 % у 2012 р., що різко 

контрастувало з падінням на 7 % у 2011 р. Зростання темпів експорту 

транспортних послуг було зафіксовано також для Китаю (на 9 %), Сінгапуру 

(на 7 %), що у 2011 р. випередив Японію – третього за величиною експортера 

транспортних послуг.  

Тенденцію до зростання обсягів експорту транспортних послуг 

продемонстрували також Російська Федерація (10 %), США (4 %), Японія (6 %) 

та Норвегія (3 %). Падіння темпів зростання експорту послуг серед країн ЄС-28 

на 3 % у 2012 р. пояснювалось частково негативним тенденціям у торгівлі 

товарами (рис. 2.1.8). 
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Рис. 2.1.8.  Темпи зростання експорту транспортних послуг за країнами світу, 

2011-2012 рр., % (побудовано автором за даними [108]) 

Варто відзначити, що дещо менших коливань у темпах зростання зазнали 

туристичні послуги, хоча і для експорту даної категорії також спостерігались 

негативні тенденції у 2012 р. в порівнянні з минулим роком. Серед десяти 

експортерів-лідерів туристичних послуг особливо відзначились країни Азії. 

Так, експорт таких послуг у Таїланді зріс на 24 % у 2012 р. в порівнняні з 2011 

р.; у Гонконзі (Китай) – на 16 %; Для осторову Макао (Китай) зростання 

становило 14 %, що перевищило аналогічний показник у 2011 р. Потік туристів 

до країн Європейського Союзу у 2012 р. зменшився на 2 %, що, відповідно, 

призвело до зменшення прибутків від експорту туристичних послуг. Також 

дана тенденція стосувалась і надання туристичних послуг всередині ЄС, 

експорт яких, відповідно, зменшився на 4 %. Для Сполучених Штатів Америки, 

другого у рейтингу експортера туристичних послуг, динаміка була більш 

втішною – відмічено зростання експорту даних послуг на 9 % у 2012 р. (рис. 

2.1.9.) У найближчі роки, фахівцями СОТ прогнозується збереження позитивної 

динаміки та зростання експорту туристичних послуг на рівні 3-4 %, 

посилаючись на програми Всесвітньої туристичної організації при ООН.  

 

Рис. 2.1.9. Топ-10 експортерів туристичних послуг, 2011-2012 рр. (млрд. дол. 

США та у %) (побудовано автором за даними [108]) 

Певним чином несприятливим 2012 р. в порівнянні з попереднім роком 

став для фінансових послуг. Так, більшість країн-лідерів серед експортерів 
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фінансових послуг продемонстрували значне зниження у 2012 р.  Європейський 

Союз, як один з найбільших експортерів фінансових послуг продемонстрував 

зниження експорту на 8 %, що стало відображенням нестабільності, що 

панувала в єврозоні, незважаючи на відновлення за підсумками 2011 року. Так  

Швейцарія, як один з лідерів у експорті фінансових послуг, продемонструвала 

зниження їх обсягів на 6 %. Порівняно незначне падіння було зафіксовано на 

Північної Америки – 2 % у 2012 р.,  а Канаді вдалося не лише втримати 

досягнуті у 2011 р. результати експорту фінансових послуг, але і досягти 

незначного їх зростання – на 1 %. 

Слід зауважити, що для країн Азії зменшення обсягів експорту 

фінансових послуг було спричинено кризовими явищами на фінансових ринках 

країн протягом 2012 року. Так, у Республіці Корея падіння експорту склало 6%,  

в той час як у Гонгонзі (Китай) падіння склало дещо більше 1 %. Обсяги 

експорту фінансових послуг із Сінгапуру практично не змінились, що значно 

контрастує із зростанням відповідних показників Японії – 14% у 2011 р. та 13 % 

у 2012 р. (рис. 2.1.10). 
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Рис. 2.1.10. Темпи зміни експорту фінансових послуг за країнами світу, 2011-

2012 рр. (%, щорічне зростання) (побудовано автором за даними [108]) 

Негативні тенденції у темпах зростання були також зафіксовані для 

отримання роялті та ліцензійних патежів, що вперше за період з 2001-2012 рр. 

зазнали зниження на 5 %. На даному тлі справжнім проривом виглядає 
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зростання експорту комп’ютерних послуг – 6 % у 2012 р., що відбулось 

переважно за рахунок розширення азіатського експорту. Зауважимо, що 

комп’ютерні та інформаційні послуги стали одним з найдинамічніших секторів 

міжнародного ринку послуг за період 2005-2012 рр. Середньорічні темпи 

зростання експорту послуг даної категорії склали близько 14 %. Даний сектор 

виявився порівняно стійким до наслідків економічної та фінансової кризи, що 

панували у світовій економіці протягом 2009 р. Подібні результати були 

зафіксовані також для послуг страхування та будівництва, що 

продемонстрували близько 11 % зростання впродовж 2005-2012 рр. 

Дещо меншими були темпи зростання комунікаційних послуг (переважно 

телекомунікаційних), інших ділових послуг, виплати роялті та ліцензійних 

платежів – в середньому 9 % на рік для кожної з категорій у 2005-2012 рр. В 

той же час дещо нижчі темпи зростання були зафіксовані для особистих, 

культурних та рекреаційних послуг – в середньому 7 % на рік за вказаний 

період. 

Певним об’єднуючим фактором для регіонів та країн світу можна 

вважати домінування ділових послуг у 2012 р. серед інших комерційних послуг 

(за виключенням транспортних послуг та туризму) (рис. 2.1.11).  
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Рис. 2.1.11. Частка експорту інших комерційних послуг у загальному експорті 

регіонів, 2012 р., % (побудовано автором за даними [108]) 
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 До таких послуг у практиці міжнародної торгівлі належать супровідні 

послуги міжнародної торгівлі, оперативний лізинг, професійні та технічні 

послуги, такі як юриспруденція, бухгалтерія, консалтинг, корпоративне 

управління, PR-послуги, реклама, маркетингові дослідження та інші. Слід 

відзначити, що даний сектор становить більш ніж чверть експорту комерційних 

послуг Азії, Європи та Центральної та Південної Америки.  Експорт послуг 

будівництва для країн СНД склав 6 % від їх загального експорту, що фактично 

дублює середньосвітові показники для даного сектору. Виплати роялті та 

ліцензійні платежі становили 18 % експорту комерційних послуг для країн 

Північної Америки. Найбільша частка комунікаційних послуг була зафіксована 

для країн Африки (4,5 %), а комп’ютерні та інформаційні послуги склали 8,8 % 

експорту комерційних послуг для Середнього Сходу та 7 % для країн Європи.  

Досліджуючи регіональну та галузеву структуру міжнародного ринку 

послуг, слід відзначити, що транскордонна торгівля – це лише один з аспектів 

торгівлі послугами. Повніше уявлення про структурну динаміку міжнародного 

обміну послугами отримаємо, доповнивши її дослідженням сучасних тенденцій 

з використанням способу поставки 3 (комерційна присутність). Так, у 

Сполучених Штатах Америки на «аффілійовані» угоди (наприклад, послуги, що 

надаються іноземними філіалами американських фірм) припадає більша 

частина торгівлі інфраструктурними послугами. Іноземні філіали 

американських компаній надають таких послуг в обсязі 641 млрд. дол. США, 

що у п’ять разів перевищує показники обсягів транскордонного експорту 

послуг [110]. Це свідчить про те, що експорт послуг здійснюється більшою 

мірою шляхом прямих іноземних інвестицій (ПІІ). У 2009-2011 рр. 

загальносвітовий обсяг ПІІ склав 1,4 млн. дол. США, з яких 69 % припадало на 

сферу послуг. У 2012 р. у сфері послуг було накопичено ПІІ на суму 16484,3 

млрд. дол. США, що у більш ніж 16  разів перевищує показники 1990 р. (рис. 

2.1.12). 
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Рис. 2.1.12. Частка сектору послуг у потоках ПІІ, 1990 р. та 2012 р., млн. дол. 

США(побудовано автором за даними [106]) 

При цьому частка транспортних, туристичних та фінансових послуг у 

загальному обсязі ПІІ складала 31 %, з яких 12,5 % припадало на частку країн, 

що розвиваються. Це значно більше, ніж у 1990-х рр., коли відповідний 

показник становив лише 0,4 %. Даний факт є підтвердженням загальносвітових 

тенденцій посилення позицій країн, що розвиваються, у світовому господарстві. 

Так, у 1990 р. частка країн, що розвиваються у загальних потоках ПІІ становила 

0,9 %, а інші 99 % складала частка розвинених країн. У 2012 р. частки 

розвинених країн, країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою 

становили відповідно 85, 3 %, 14,4 % та 0,2 % (табл. 2.1.4). 

Таблиця 2.1.4 

Розподіл ПІІ за групами країн та секторами економіки, 1990 р. та 2012 р., млрд. 

дол. США та %(складена автором за даними [106]) 

Сектор/галузь 

1990 

 
2012 

 
Зміна 2012 р. до 1990 р.,разів 

Розвинені 

країни 

Країни, що 

розвивають-

ся 

Розвинені 

країни 

Країни, що 

розвива-

ються 

Розвинені 

країни 

Країни, що 

розвива-

ються 

Всього 

по світу 

Всього 2 067, 6  20, 2 20 420, 3 3 446,8  9,88 170,02 11,45 

Первинний   181, 1  1, 5 1 731, 0  292, 6 9,56 1147,96 11,13 

Виробничий  901, 2  7, 9 4 079, 8  399, 05 4,53 50,21 4,93 

Послуги  980, 1  10, 8 13 796, 5 2 653,2 14,08 245,26 16,64 

Електро-, газо- та 

водопостачання  10, 9 -  233, 1  20, 5 21,24  - 23,11 

Будівництво  20, 6 0, 9  91, 9  41, 1 4,45 451,44 6,44 

Торгівля  161, 4  1, 9 1 103, 0  258, 8 6,83 132,80 8,37 

Транспорт  45, 1  0, 5  932, 9  136, 7 20,70 272,38 23,50 

Готельно-

ресторанний бізнес  8, 0 -  50, 2  17, 4 6,22  - 8,39 

Фінанси  487, 8  6, 3 5 487, 2  685, 2 11,25 107,54 12,50 

Ділові послуги  95, 7  1, 4 5 457, 3 1 449,7 57,00 982,22 71,26 

Управління   0 -   0,009   0,005 9,00  -  - 
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Освіта   0,4 -  2, 5  0, 4 5,17  - 6,16 

Охорона здоровя   0,9 -  1, 5  0, 5 1,55  - 2,09 

Особисті послуги  3, 8 -  17, 3  4, 2 4,46  - 5,55 

Інші послуги  97, 4  0, 4  50, 1  30, 1 0,51 70,50 0,83 

Джерело: 

 Найбільша частина ПІІ країн, що розвиваються, направлялись у сектор 

фінансових послуг (15,4 %) при незначній частці таких секторів як енерго-, 

газо- та водопостачання (1 %) та сектор транспортних, складських та 

комунікаційних послуг (3,9 %). Особливу роль у розвитку міжнародного 

співробітництва у секторі послуг відіграє діяльність транснаціональних 

корпорацій (ТНК). Принципово новим моментом у транснаціоналізації капіталу 

є розширення діяльності ТНК у сфері послуг, особливо наукоємних. Даний 

процес відображає зростання значимості послуг у світовій економіці, та зміну 

самого їх характеру. Головною причиною сучасної диверсифікації послуг стали 

процеси виробничо-управлінського розвитку, внаслідок чого сучасні засоби 

зв’язку та обчислювальної техніки, поєднані у глобальні інформаційні мережі, 

належать самим ТНК (табл. 2.1.5). 

 Таблиця 2.1.5.  

Найбільші ТНК, що діють у секторі послуг, 2011-2012 рр. (складена автором за 

даними [110]) 

Foreign 

assets 
Corporation Home economy Industry  Total 

ТНК з розвинутих країн 

7 Vodafone Group Plc United Kingdom Telecommunications  202 763 

11 Enel SpA Italy Electricity, gas and water  226 006 

17 GDF Suez France (Electricity, gas and water)  219 759 

18 Deutsche Telekom AG Germany Telecommunications  162 671 

33 Telefonica SA Spain Telecommunications  163 654 

57 RWE AG Germany (Electricity, gas and water)  111 688 

65 Vattenfall AB Sweden Electricity, gas and water  75 105 

68 Schlumberger Ltd United States Other consumer services  67 100 

73 China Ocean Shipping (Group) Company China Transport and storage  56 126 

77 Caterpillar Inc United States Construction  84 896 

83 ABB Ltd. Switzerland Engineerig services  48 064 

94 Deutsche Post AG Germany Transport and storage  48 848 

ТНК з країн, що розвиваються  

6 China Ocean Shipping Company China Transport and storage  56 126 

8 América Móvil SAB de CV Mexico Telecommunications  75 697 

13 Singapore Telecommunications  Singapore Telecommunications  32 242 

26 
Abu Dhabi National Energy Co  

United Arab 

Emirates (Electricity, gas and water) 
 33 377 



103 

 

28 Genting Bhd Malaysia Other consumer services  21 940 

34 CLP Holdings Ltd Hong Kong,  (Electricity, gas and water)  29 513 

41 
YTL Corporation Bhd Malaysia (Electricity, gas and water) 

 16 154 

52 
Etisalat - Emirates Telecom Corp. 

United Arab 

Emirates Telecommunications 
 21 821 

58 
Swire Pacific Ltd Hong Kong, China Business services 

 41 567 

67 
Orascom Construction Industries SAE Egypt Construction 

 11 271 

69 
DP World Limited 

United Arab 

Emirates Transport and storage 
 16 434 

91 City Developments Ltd Singapore Other consumer services  12 757 

92 Road King Infrastructure Ltd Гонконг,Китай Transport and storage  4 809 

97 Netcare Ltd South Africa Other consumer services  5 325 

100 China Railway Construction Corporation 

Ltd China Construction 
 76 282 

Джерело: складено автором 

Серед найбільших ТНК, що функціонують у галузях фінансових послуг, перші 

місця у світових рейтингах належать компаніям з розвинених країн, зайнятих у 

сфері банківської, страхової, фінансової діяльності. Серед них найбільшими є 

«Allianz SE» (Німеччина), «Citigroup Inc», (США), «BNP Paribas», (Франція), 

«UBS AG» , (Швейцарія), «HSBC Holdings PLC», (Великобританія), 

«Assicurazioni Generali Spa» (Італія), «Societe Generale», (Франція), «Deutsche 

Bank AG» (США), «UniCredit spa» (Італія), «AXA S.A.» (Франція).   

Доповнюють уявлення щодо ринкових факторів, які впливають на  

динаміку торгівлі послугами окремих країн, деякі секторальні тенденції у сфері 

прибутковості. Швидке зостання ринку телекомунікаційних послуг 

обумовлений стрімким розширенням доступу до інформаційно-комунікаційних 

технологій та зростанням масштабів їх використання. Зокрема, у 2007-2012 рр. 

загальний дохід телекомунікаційного сектору зріс на 12 % - до 1,8 трлн. дол. 

США, що склало 2,6 % від загального обсягу світового ВВП [111]. Частка 

країн, що розвиваються у загальному обсязі доходів телекомунікаційного 

сектору зросла з 26 % до 30 %. У секторі фінансових послуг доходи 

комерційних банків зростали в середньому на 1,3 % щороку та склали на 

початок 2013 р. близько 3,% трлн. дол. США. При цьому очікувалось, що на 

початок 2014 р. доходи сектору зростуть ще на 4,2 %. 
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 Для транспортних послуг також слід відмітити особливі тенденції –у 2012 

р. обсяг міжнародних морських торгівельних перевезень зріс майже на 4,3 %. У 

2012 р. внаслідок низьких фрахтових ставок, що були обумовлені 

перевищенням пропозиції над попитом на фрахтовому ринку, доходи 

транспортних компаній знизились до рівня, що ледве забезпечував окупність їх 

операцій, що призвело до певної невизначеності стосовно їх мабутнього. 

 Недивлячись на відсутність даних про торгівлю послугами, що 

здійснюється шляхом тимчасового переміщення фізичних осіб (спосіб поставки 

4), даний спосіб має потенційно важливе значення для надання міжнародних 

послуг, особливо інфраструктурних, а також пов’язаних з ними професійних та 

ділових послуг. У 2013 р. загальний обсяг грошових переказів до країн, що 

розвиваються зріс на 6,3 % та досяг позначки 414 млрд. дол. США, в той час як 

загальносвітовий обсяг таких переказів склав, за оцінками, 550 млрд. дол. США 

[112]. Таким чином, отримувачами майже 75 % грошових переказів у світі є 

країни, що розвиваються. При цьому очікується, що до 2016 р. обсяг грошових 

переказів до країн, що розвиваються, зросте до 540 млрд. дол. США. Зростанню 

притоку засобів до країн, що розвиваються, за статтею «Грошові перекази» 

можуть сприяти заходи по зростанню мобільності робочої сили, в тому числі в 

контексті способу поставки 4. Дефіцит даних щодо торгівлі послугами з 

використанням способів поставки 4 та 4 вказує на необхідність вдосконалення 

систем сбору даних для повного аналізу, напрацювання політики та проведення 

реформ у сфері регулювання, а також для цілей багатосторонніх та 

регіональних торгівельних переговорів. 

Отже, значення і обсяги послуг в національних економіках і світовій 

економіці інтенсивно зростають. Посилюється вплив послуг на розвиток 

суспільства, стає все більш помітним їх вплив на процеси виробництва, 

розподілу і кінцевого використання валового внутрішнього продукту, 

формування та реалізації доходів населення, у підвищенні рівня життя. Світова 

торгівля послугами є одним з найбільш  динамічних секторів світового 

господарства. У числі факторів, що протягом останнього десятиріччя 
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зумовлювали інтенсивний розвиток міжнародної торгівлі послугами слід 

відзначити такі як: науково-технічний прогрес, який сприяв зростанню 

виробництва послуг, появи нових видів і розширенню сфер їх застосування; 

тривалий економічний підйом в більшості країн світу, що супроводжується 

зростанням ділової активності, продуктивності праці, рівня добробуту 

суспільства, а отже, підвищення ступеня задоволення потреб людей не тільки в 

товарах, а й у послугах, що забезпечують умови життєдіяльності; розвиток 

міжнародної торгівлі товарами і технологіями, міграція капіталів.  

В останні два десятиліття на світовому ринку послуг чітко проявилися 

наступні тенденції у розвитку його окремих сегментів. Зокрема, формується 

нова модель функціонування багатьох видів послуг на основі інформаційних 

технологій і комп'ютерної техніки, що призводить до істотної зміни змісту 

їхнього продукту. Крім того, за допомогою інформаційних мереж, 

комп'ютерних систем споживачі отримують доступ до інформації, в режимі 

реального часу здійснюють торговельні та фінансові операції. В той же час, 

знизилася частка фрахту та інших транспортних послуг, що пов'язано із 

зменшенням питомої ваги сировинних товарів у міжнародній торгівлі. Разом з 

тим, збільшилася частка туризму в експорті послуг, що обумовлено зростанням 

доходів населення, вдосконаленням засобів транспорту, розвитком 

інфраструктури туризму. Розвитку нових видів послуг сприяє їх здешевлення та 

розширення доступу до них домашніх господарств в результаті поширення 

процесів інформатизації світогового господарства. В той же час, сектор послуг 

як особливе джерело національної конкурентоспроможності має свої 

особливості залежно від країн та регіону світового господарства.  

 

2.2 Особливості впливу функціонування міжнародного ринку послуг на 

макроекономічні показники розвитку національних економік 

 

Розвиток сектору послуг нині розглядається невід’ємною складовою 

ефективного економічного розвитку, що обумовлено його важливістю, як 
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значимого фактора стимулювання економічного зростання та зайнятості. 

Ключовою особливістю сучасного етапу розвитку світового господарства є 

випереджальні темпи зростання обсягів міжнародної торгівлі послугами (в 

порівнянні з товарною торгівлею). Серед важливих факторів зростання обсягів 

міжнародної торгівлі послугами таких як зростання відкритості національних 

економік, збільшення обсягів споживання послуг населенням і т. д. виділяється 

ряд факторів, що пов’язані із зростанням знаннємісткості світової економіки - 

це такі фактори як перехід найбільших економік світу до постіндустріальної, 

інформаційної стадії розвитку. 

Таблиця 2.2.1  

Показники динаміки та структури світового експорту послуг 

у 2000 та 2013 роках 

Вид послуг / Показник 

Обсяг експорту 

послуг, млрд. дол. 

США 
Приріст 

2013/2000, 

рази 

Структура експорту 

послуг, % від загального 

обсягу 

Зміна 

частки у 

структурі 
експорту 

послуг, 

2013/2000 
2000 2013 2000 2013 

Транспортні послуги 346,37 905,94 2,62 23,23 19,53 -3,7 

Туристичні послуги 476,82 1183,63 2,48 31,98 25,51 -6,47 

Комунікаційні послуги 34,3 121,15 3,53 2,3 2,61 0,31 

Будівельні послуги 30,2 105,14 3,48 2,03 2,27 0,24 

Страхові послуги 27,71 102,57 3,70 1,86 2,21 0,35 

Фінансові послуги 97,58 334,93 3,43 6,54 7,22 0,67 

Комп’ютерні та інформаційні послуги 45,65 286,81 6,28 3,06 6,18 3,12 

Роялті та ліцензійні платежі 91,93 309,86 3,37 6,17 6,68 0,51 

Персональні культурні та рекреаційні 

послуги 
14,65 42,45 2,90 0,98 0,91 -0,07 

Інші бізнес послуги 325,89 1247,23 3,83 21,86 26,88 5,03 

Всього 1491,1 4639,71 3,11 - - - 

Джерело: розраховано за даними [113]. 

Протягом 2000 – 2013 років відбулося більш як трьохкратне зростання обсягів 

світового експорту послуг, причому в розрізі видів послуг це зростання 

відбувалося досить не рівномірно. Найнижчими темпами зростали обсяги 

експорту туристичних, транспортних, персональних культурних та 

рекреаційних послуг. У 2000 році сукупний обсяг даних видів послуг  становив 

близько 56 % від світового експорту послуг, у 2013 році їх сукупна частка в 

експорті знизилась до 46 %. Обсяги експорту даних видів послуг значною 

мірою залежать від наявності  в країнах експортерах рекреаційно-туристичних 

ресурсів та їх географічного розміщення. На відміну від трьох, зазначених 

вище, видів послуг протягом досліджуваного періоду значно вищими темпами 
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зростали обсяги експорту наукомістких послуг, що вимагають високої 

кваліфікації персоналу, відбулося зростання їх частки у структурі світового 

експорту послуг. Лідирували за темпами зростання комп’ютерні та 

інформаційні послуги (їх темпи зростання за період були в двічі вищими, ніж 

по експорту всіх послуг), страхові послуги та інші бізнес послуги. Таке 

зростання обсягів експорту професійних послуг пов’язано із загальним 

зростанням знаннємісткості світової економіки та переходом провідних 

економік світу на інноваційний шлях розвитку. Наукомісткі послуги є 

важливою частиною сучасної економіки. Знання та технічні навички  сприяють 

підтримці конкурентоспроможності, економічному зростанню та інноваційному 

розвитку як в конкретних секторах, так і в економіці в цілому. Наші 

дослідження вказують на той факт, що динаміка світового експорту послуг має 

прямий зв'язок з динамікою ВВП світу. Так, спади у світовій економіці чи 

гальмування її розвитку, що відбувалося в 2000-2001, 2005, 2008-2009, 2011-

2013 роках позначалося і на темпах зростання світового експорту послуг (рис. 

2.2.1). 

 
Рис. 2.2.1. Приріст обсягів світового ВВП та експорту послуг 

 (до попереднього року), % 

Джерело: побудовано за даними [113,114]  

 Втім, між темпами зростання світового ВВП та експорту різних видів послуг 

існує різний зв'язок.  Так, між зростанням світового ВВП та темпами зростання 



108 

 

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 (рис. 2.2.2).  

 

Рис. 2.2.2. Показники кореляції темпів зростання обсягів світового ВВП та 

експорту послуг 

Джерело: 

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. Тобто, країни, що орієнтовані 

саме на торгівлю наукоємними послугами певною мірою захищені від кризових 

явищ в світовій економіці. 

 Наукоємні послуги, що вимагають спеціальних фахових знань та навичок 

включаються до групи послуг «Інші комерційні послуги» (дана група охоплює 

всі вищезазначені послуги окрім туристичних та транспортних). Найсуттєвішу 

частину в обсязі експорту вищеописаної групи станом на 2013 рік 
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забезпечувався іншими бізнес послугами – 26,9 % від загальносвітового 

експорту послуг (найбільша експортна група у 2013 році). Ця група послуг 

включає в себе обслуговування торгових операцій, лізинг, юридичні послуги, 

консалтинг, послуги зі зв'язків з громадськістю, маркетингові дослідження, 

вивчення громадської думки, архітектурне проектування, інжиніринг та ін..Інші 

бізнес послуги протягом досліджуваного періоду були важливим об’єктом 

міжнародної торгівлі. Найбільшими експортерами даного виду послуг у 2000 

році були США (14 % від загального обсягу експорту цих послуг), 

Великобританія (10,4 %) та Німеччина (7,43 %), в 2013 році трійка лідерів була 

в такому ж складі, але Німеччина за обсягами експорту послуг зазначеного 

виду випередила Великобританію і вийшла на друге місце в світі (7,7 та 7 %, 

відповідно), лідером же залишились США (11 %) (Табл. 2.2.2). 

Таблиця 2.2.2 

Топ-10 експортерів та імпортерів послуг групи «інші бізнес послуги» 

в 2000 та 2013 роках 

Експортери 2000 Експортери 2013 Імпортери 2000 Імпортери 2013 

Світ 325,9 Світ 1247,2 - - - - 

США 45,6 США 138,2 Німеччина 32,2 США 93,0 

Великобританія 34,0 Німеччина 96,6 США 24,5 Німеччина 86,2 

Німеччина 24,2 Великобританія 88,4 Японія 24,3 Франція 58,0 

Франція 19,3 Франція 82,3 Італія 17,7 Японія 50,2 

Японія 17,7 Китай 79,5 Нідерланди 16,7 Китай 47,5 

Гонконг 16,0 Індія 50,9 Великобританія 16,7 Ірландія 47,4 

Нідерланди 15,6 Нідерланди 43,9 Франція 15,5 Великобританія 45,7 

Італія 13,7 Гонконг 43,6 Ірландія 12,2 Нідерланди 41,5 

Канада 10,4 Бельгія 43,2 Південна Корея 10,3 Південна Корея 36,7 

Бельгія 10,2 Японія 41,8 Іспанія 10,1 Іспанія 34,4 

* побудовано за даними [115]  

У 2013 році в порівнянні з 2000 роком з числа десяти найбільших експортерів 

вибули Канада та Італія, Індія та Китай, навпаки, стали одними з десяти 

найбільших експортерів інших бізнес послуг в світі. Китай протягом 

досліджуваного періоду значно збільшив свою питому вагу як експортера цих 

послуг (з 2,4 до 6,4 %), суттєве зменшення питомої ваги відбулося в 

Великобританії (з 10,4 до 7 %) та США (з 14 до 11 %). Загалом, в світі 

відбулося зменшення концентрації експорту послуг, якщо в 2000 році на десять 

найбільших експортерів припадало 63 %, то в 2013 році – 57 %. 

Найбільшими споживачами інших бізнес послуг в 2000 році були Німеччина 

(9,9 % імпорту), США та Японія (по 7,5 %) до кінця досліджуваного періоду 
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найбільшим імпортером даних послуг стали США (7,5 %), Німеччина 

змістилась на друге місце (6,9 %), а Японію (4 %) випередила Франція (4,6 %). 

Покинула десятку найбільших імпортерів інших бізнес послуг Італія, а Китай, 

значно наростивши обсяги імпорту даних послуг, став п’ятим за обсягами 

споживачем імпортних послуг даної групи. Відбулося протягом 

досліджуваного періоду, також, зменшення концентрації імпорту послуг, десять 

найбільших імпортерів у 2000 році забезпечували 55 %, а в 2013 році 43 % 

імпорту інших бізнес послуг. Зважаючи на зменшення питомої ваги найбільших 

експортерів та імпортерів у структурі міжнародної торгівлі іншими бізнес 

послугами, а також беручи до уваги значне зростання обсягів їх торгівлі 

можемо зробити висновки, що даний вид послуг має важливе значення для 

національних економік, сприяючи їх розвитку та конкурентоспроможності. 

Фінансові послуги є четвертою за обсягами експорту у 2013 році групою послуг 

та другою в категорії «Інші комерційні послуги» (Табл. 2.2.3). Частка 

фінансових послуг у структурі світового експорту послуг в 2013 році становила 

7,2 %. 

Таблиця 2.2.3 

Топ-10 експортерів та імпортерів фінансових послуг в 2000 та 2013 роках 

Експортери 2000 Експортери 2013 Імпортери 2000 Імпортери 2013 

Світ 97,58 Світ 334,93         

США 22,12 США 83,86 США 10,94 Люксембург 22,64 

Великобританія 20,24 Великобританія 62,60 Люксембург 7,88 США 18,66 

Люксембург 13,11 Люксембург 42,68 Великобританія 4,17 Великобританія 11,97 

Швейцарія 10,63 Сінгапур 18,43 Німеччина 2,01 Німеччина 9,06 

Гонконг 4,37 Швейцарія 16,70 Японія 1,88 Ірландія 6,19 

Німеччина 3,55 Німеччина 15,35 Канада 1,55 Італія 6,11 

Японія 2,86 Гонконг 12,64 Франція 1,46 Індія 5,53 

Ірландія 2,08 Ірландія 9,92 Ірландія 1,45 Іспанія 5,07 

Сінгапур 1,81 Франція 6,63 Індія 1,28 Канада 4,17 

Іспанія 1,39 Індія 5,93 Іспанія 1,09 Франція 4,08 

* побудовано за даними [115]  

Фінансові послуги надаються широким спектром організацій, в тому числі 

кредитними спілками, банками, аудиторськими компаніями, брокерськими 

фірмами, інвестиційними фондами і т. д..Трійка найбільших експортерів цих 

послуг протягом досліджуваного періоду залишалась незмінною – США, 

Великобританія та Люксембург, ці ж країни були, також, і основними 

імпортерами фінансових послуг. Протягом досліджуваного періоду відбулося 

зростання частки США у структурі експорту фінансових послуг (з 22,6 до 25 %) 
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та Сінгапура (з 1,8 до 5,5 %). Частки Великобританії та Люксембурга, навпаки, 

скоротились (відповідно, з 20,7 до 18,6 % та з 13,4 до 12,7 %). З числа 

найбільших експортерів фінансових послуг вибули Іспанія та Японія, а Франція 

та Індія долучилися до числа топ-10 експортерів цих послуг. 

Протягом досліджуваного періоду відбулися значні зміни у структурі світового 

імпорту фінансових послуг, так частка США з 11,2 % у 2000 році скоротилась 

до 6,7 % від світового імпорту фінансових послуг, частка Люксембургу 

зменшилась з 8 до 6,7 %. В 2013 році як і в 2000 році експорт фінансових 

послуг був забезпечений десятьма найбільшими експортерами більш як на 80 

%. Щодо імпорту, то в 2000 році десять найбільших експортерів покривали 34,5 

% імпорту, в 2013 році цей показник становив 27,9 %. Тобто, якщо експорт 

фінансових послуг протягом досліджуваного періоду був зосереджений у малій 

кількості країн, то структура імпорту протягом досліджуваного періоду стала 

більш диверсифікованою, відбулося зменшення частки десяти найбільших 

імпортерів з 34,5 % до 27,9 % світового імпорту. 

 Роялті та ліцензійні платежі – п’ята, за обсягами експорту, група послуг у 

світовій торгівлі. Найбільшими експортерами цих послуг були передові 

інноваційні економіки світу – США (56 % у 2000 році, 41 % у 2013 році), 

Нідерланди (2,3 % у 2000 році, 11,2 % у 2013 році), Японія (11,1 % у 2000 році, 

10,2 % у 2013 році) (Табл. 2.2.4). Канада та Фінляндія, котрі були сьомим та, 

відповідно десятим найбільшими експортерами даного виду послуг у світі 

протягом досліджуваного періоду були витіснені з числа топ-10 експортерів 

Південною Кореєю та Ірландією. Загалом, в групі найбільших експортерів 

відбулись певні перестановки, що пов’язані з різними темпами нарощування 

даними країнами обсягів експорту даних послуг. 

 

Таблиця 2.2.4 

Топ-10 експортерів та імпортерів роялті та ліцензійних платежів в 2000 та 2013 

роках 

Експортери 2000 Експортери 2013 Імпортери 2000 Імпортери 2013 

Світ 91,93 Світ 309,86         
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США 51,81 США 127,83 США 16,61 Ірландія 46,37 

Японія 10,23 Нідерланди 34,98 Японія 11,01 США 39,40 

Великобританія 8,15 Японія 31,62 Ірландія 7,92 Нідерланди 27,56 

Німеччина 2,93 Швейцарія 20,47 Великобританія 6,63 Китай 20,98 

Швейцарія 2,74 Німеччина 18,46 Німеччина 5,70 Сінгапур 20,15 

Франція 2,31 Великобританія 13,13 Сінгапур 5,05 Японія 17,83 

Канада 2,26 Франція 11,89 Канада 3,77 Німеччина 14,52 

Нідерланди 2,15 Швеція 6,02 Південна Корея 3,22 Канада 10,85 

Швеція 1,28 Ірландія 5,28 Нідерланди 2,56 Франція 10,55 

Фінляндія 0,88 Південна Корея 4,11 Франція 2,05 Південна Корея 9,60 

* побудовано за даними [115]  

В 2000 році найбільші обсяги виплат роялті та ліцензійних платежів в сфері 

послуг забезпечували США та Японія (18 та 12 % світового імпорту даних 

послуг, відповідно). До 2013 року відбулося значне зростання обсягів імпорту 

даних послуг Ірландією та Нідерландами, за рахунок чого вони посіли перше та 

третє місця у світовому рейтингу імпортерів зазначених послуг (їх частки 

зросли з 8,6 % у 2000році до 15 % у 2013 та з 2,8 % у 2000році до 8,9 % у 2013). 

Значно збільшили питому вагу в імпорті послуг групи роялті та ліцензійні 

платежі економіки Азії, так Китай та Сінгапур в 2013 році вийшли на 3 та 4 

місця, а Японія займала п’яте. Як в 2000 році так і в 2013 році близько 90 % 

обсягів світового обсягу експорту даних послуг забезпечувала група 

вищезазначених топ-10 експортерів, на долю топ-10 імпортерів цих послуг 

припадало 70 % як в 2000 році так і в 2013 році. 

 Комп’ютерні та інформаційні послуги – станом на 2013 рік шостий за 

обсягами експорту і перший за темпами зростання сектор послуг в період 2005 

– 2012 рр. (Табл. 2.2.5).  

 Таблиця 2.2.5 

Топ-10 експортерів та імпортерів комп’ютерних та інформаційних послуг 

в 2000 та 2013 роках 

Експортери 2000 Експортери 2013 Імпортери 2000 Імпортери 2013 

Світ  45,65 Світ 286,81         

США 6,95 Ірландія 51,45 США 6,23 США 26,28 

Ірландія 5,50 Індія 49,52 Німеччина 4,96 Німеччина 19,66 

Великобританія 4,33 Німеччина 22,27 Японія 3,07 Франція 9,08 

Ізраїль 4,25 США 18,20 Бельгія і Люксембург 1,33 Великобританія 6,70 

Індія 4,05 Великобританія 16,43 Великобританія 1,27 Китай 5,94 

Німеччина 3,79 Китай 15,43 Іспанія 1,23 Нідерланди 5,73 

Канада 2,43 Швеція 8,87 Нідерланди 1,18 Японія 4,99 

Іспанія 2,05 Франція 7,62 Бразилія 1,15 Бразилія 4,91 

Бельгія і Люксембург 1,79 Нідерланди 7,50 Швеція 1,08 Бельгія 4,63 

Японія 1,57 Іспанія 7,34 Італія 0,91 Швеція 4,38 

* побудовано за даними [115]  

Найбільшими експортерами даних послуг у 2000 році були  США та Ірландія 

(їх частки в світовому експорті комп’ютерних та інформаційних послуг 
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становили 15,2 та 12 %, відповідно). До 2013 року найбільшими експортерами 

стали Ірландія та Індія (17,9 та 17,2 %, відповідно), третім найбільшим 

експортером стала Німеччина (7,7 %), а США потіснили до четвертого місця 

(6,3 %).  

Структура експорту комп’ютерних та інформаційних послуг, що включають в 

себе обробку даних, апаратні консультації, технічне обслуговування, ремонт 

комп'ютерів, периферійного обладнання і т.д.,   протягом досліджуваного 

періоду в порівнянні зі структурою експорту зазнала менших змін, як в 2000 

році так і в 2013 році найбільшими імпортерами цих послуг були США та 

Німеччина (станом на 2013 рік 9,2 та 6,9 % від світового імпорту).  

Для всіх країн-найбільших імпортерів комп’ютерних та інформаційних послуг 

(окрім Франції)  було зафіксовано скорочення їх частки в світовій структурі 

імпорту цих послуг. Це призвело до скорочення сукупної частки цих країн в 

структурі світового імпорту з 49 в 2000 році до 32,2 у 2013 році. Також 

протягом досліджуваного періоду зменшилась концентрація експорту 

зазначених послуг, якщо в 2000 році топ-10 експортерів забезпечували 80 % 

світового експорту, то в 2013 – 71 %. 

 Структура міжнародної торгівлі комунікаційними послугами в 2013 році 

в порівнянні з 2000 роком залишалася відносно стабільною, так як на початок 

так і на кінець досліджуваного періоду трьома найбільшими експортерами та 

трьома найбільшими імпортерами були Німеччина, США та Великобританія 

(Табл. 2.2.6).  

 

 

 

 

Таблиця 2.2.6 

Топ-10 експортерів та імпортерів комунікаційних послуг 

в 2000 та 2013 роках 

Експортери 2000 Експортери 2013 Імпортери 2000 Імпортери 2013 

Країна Обсяг Країна Обсяг Країна Обсяг Країна Обсяг 
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Світ 34,30 Світ 121,15 

-  

- 

-  

- 

США 4,13 Німеччина 15,50 США 5,93 Німеччина 14,38 

Великобританія 2,82 США 14,81 Німеччина 3,14 США 8,59 

Німеччина 1,45 Великобританія 11,04 Великобританія 2,82 Великобританія 6,78 

Нідерланди 1,42 Франція 7,97 Італія 1,93 Італія 6,09 

Канада 1,38 Італія 6,44 Нідерланди 1,42 Франція 5,67 

Китай 1,35 Нідерланди 5,78 Канада 1,38 Нідерланди 4,60 

Франція 1,33 Бельгія 5,18 Японія 1,15 Бельгія 3,88 

Італія 1,28 Кувейт 3,36 Франція 1,15 Іспанія 2,83 

Мексика 1,21 Іспанія 2,69 Австралія 1,12 РФ 2,82 

Австралія  0,89 Канада 2,66 Бельгія 0,99 Канада 2,47 

* побудовано за даними [115]  

Найзначніші зміни що відбулися це зростання частки Німеччини у структурі 

світового експорту та імпорту комунікаційних послуг (відповідно з 4,2 до 12,8 

% та з 9 % у 2000 р. до 12 % у 2013р.). За рахунок випереджаючого, в 

порівнянні з іншими країнами, зростання Німеччина піднялася з третього місця 

(яке займала в 2000 р.) на перше, потіснивши США та Великобританію та стала 

найбільшим у світі експортером комунікаційних послуг. Частки США та 

Великобританії в структурі експорту послуг знизились до 3,2 та 2,4 %, а в 

структурі імпорту до  7 та 5,5 %, відповідно.  

Протягом досліджуваного періоду простежувалось певне переформатування 

світової структури торгівлі комунікаційними послугами. Якщо в 2000 році 

десять найбільших експортерів даних послуг забезпечували  47,7 % експорту, 

то в 2013 – 62,3 %. На відміну від структури експорту, структура імпорту 

послуг змінилася в сторону зменшення сукупної частки топ-10 імпортерів 

комунікаційних послуг з 61,3 % у 2000 році до 48 % у 2013 році. Це свідчить 

про зосередження виробництва комунікаційних послуг в невеликій групі країн, 

що супроводжується диверсифікацією споживання цих послуг. 

Експорт будівельних послуг, що за визначенням ООН являють собою 

економічну діяльність, спрямовану на створення, реконструкцію, ремонт або 

розширення основних засобів у вигляді будівель та інших подібних споруд як 

доріг, мостів, гребель і т.д.. Найбільшими експортерами даних послуг в 2000 

році були Японія та Німеччина (19,3 та 14 % світового експорту будівельних 

послуг), ці ж країни були і найбільшими імпортерами (13,3 та 16,3 % світового 

імпорту будівельних послуг, відповідно) (Табл. 2.2.7).  

Таблиця 2.2.7 
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Топ-10 експортерів та імпортерів будівельних послуг 

в 2000 та 2013 роках 

Експортери 2000 Експортери 2013 Імпортери 2000 Імпортери 2013 

Світ 30,20 Світ 105,14         

Японія 5,84 Південна Корея 19,05 Німеччина 4,93 РФ 9,38 

Німеччина 4,24 Китай 10,63 Японія 4,00 Німеччина 8,58 

Франція 2,86 Німеччина 9,75 Франція 1,53 Японія 7,51 

Нідерланди 2,59 Японія 9,67 США 1,33 Китай 3,91 

США 1,82 Франція 5,90 Італія 1,14 Південна Корея 3,88 

Італія 1,35 РФ 5,74 Малайзія 1,09 Саудівська Аравія 3,62 

Туреччина 1,03 Іспанія 4,62 Китай 0,99 США 3,28 

Південна Корея 0,93 США 3,34 Нідерланди 0,98 Великобританія 2,85 

Бельгія і Люксембург 0,92 Нідерланди 3,23 Бельгія і Люксембург 0,61 Нідерланди 2,80 

Швеція 0,68 Великобританія 2,56 Казахстан 0,54 Бельгія 2,49 

* побудовано за даними [115]  

Протягом періоду 2000 – 2013 рр. відбулися значні зміни у структурі експорту 

будівельних послуг. Так, частки Південної Кореї та Китаю зросли з 3 та 2 % у 

2000 році до 18 та 10 % у 2013 році, відповідно. Станом на 2013 рік Південна 

Корея та Китай були першим та другим найбільшими експортерами 

будівельних послуг у світі, посунувши Німеччину та Японію на третє та 

четверте місця (частка Німеччини знизилась з 14 до 9,3 %, Японії з 19,3 до 9,2 

%). Щодо імпорту даних послуг, то станом на 2013 рік РФ була найбільшим 

імпортером (8,9 % зазначеного імпорту), потіснивши Німеччину та Японію (їх 

частки зменшились з 16,3 % у 2000 році до 8,2 % у 2013 році та з 13,3  до 7,1 

%).  

Загалом, протягом досліджуваного періоду спостерігалося посилення позицій 

країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою в міжнародній 

торгівлі будівельними послугами. Близько 70 % експорту будівельних послуг в 

2000 та 2013 роках забезпечувалося десятьма найбільшими експортерами цих 

послуг, а частка імпорту,що припадала на десять найбільших імпортерів 

скоротилася з 57 % у 2000 році до 45 % у 2013 році. 

Важливу роль на світовому ринку послуг відіграють страхові послуги, 

міжнародна торгівля страховими послугами  сприяє перерозподілу ризиків у 

світовому масштабі. В 2000 та 2013 роках найбільшу частку в структурі 

експорту страхових послуг мали Великобританія та США – 20,7 та 16 % у 2000 

році, 16 та 9,5 % у 2013 році (Табл.2.2.8). Протягом досліджуваного періоду був 

зафіксований значний приріст експорту страхових послуг Ірландією, яка в 2013 

році стала третім найбільшим їх експортером  (10,8 % від світового обсягу 
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експорту у 2013 р.). Абсолютним лідером за обсягами імпорту страхових 

послуг у 2000 році були США (40,7 % від світового обсягу імпорту), 

наступними найзначнішими імпортерами були Канада, Китай та Японія (10,2, 

8,9, 7,3 %, відповідно). До 2013 року структура імпорту страхових послуг дещо 

змінилась, відбулося значне зростання частки Китаю в структурі імпорту (до 

21,5 % у 2013 р.), за рахунок чого він став другим найбільшим імпортером 

страхових послуг, США залишились найбільшим імпортером  збільшивши 

свою частку в структурі світового імпорту (до 48,6 %).  

Таблиця 2.2.8 

Топ-10 експортерів та імпортерів страхових послуг 

в 2000 та 2013 роках 

Експортери 2000 Експортери 2013 Імпортери 2000 Імпортери 2013 

Світ 27,71 Світ 102,57         

Великобританія 5,74 Великобританія 16,46 США 11,28 США 49,85 

США 3,63 США 15,64 Канада 2,84 Китай 22,09 

Канада 1,94 Ірландія 11,11 Китай 2,47 Ірландія 7,12 

Мексика 1,80 Швейцарія 6,69 Японія 2,02 Японія 6,75 

Швейцарія 1,51 Німеччина 5,55 Сінгапур 1,54 Індія 5,94 

Франція 1,33 Китай 4,04 Ірландія 1,46 Канада 5,13 

Ірландія 1,13 Сінгапур 4,02 Мексика 1,36 Сінгапур 5,00 

Бельгія і Люксембург 1,06 Франція 3,95 Великобританія 1,09 Мексика 4,70 

Італія 0,81 Люксембург 3,29 Італія 1,09 Великобританія 4,58 

Австрія 0,68 Італія 3,02 Німеччина 0,96 Німеччина 3,44 

* побудовано за даними [115] 

На початок та на кінець досліджуваного періоду на топ-10 експортерів 

страхових послуг припадало близько 70 % світового обсягу експорту послуг, а 

на топ-10 імпортерів припадало понад 90 % всього світового імпорту страхових 

послуг. 

 Персональні, культурні та рекреаційні послуги включають в себе 

аудіовізуальні та пов'язані з ними послуги, культурні та рекреаційні послуги, 

освітні,медичні та ін. послуги (табл. 2.2.9).  

 

 

 

Таблиця 2.2.9 

Топ-10 експортерів та імпортерів персональних, культурних і рекреаційних 

послуг в 2000 та 2013 роках 

Експортери 2000 Експортери 2013 Імпортери 2000 Імпортери 2013 



117 

 
Світ 14,65 Світ 42,45 

  

    

Туреччина 2,59 Франція 6,09 Німеччина 3,61 Франція 5,27 

Великобританія 1,97 Великобританія 5,80 Франція 1,97 Венесуела 3,75 

Франція 1,59 Люксембург 3,92 Канада 1,65 Люксембург 2,59 

Канада 1,45 Іспанія 2,30 Туреччина 1,54 Німеччина 2,19 

Австралія 1,06 Мальта 2,24 Іспанія 1,42 Катар 2,12 

Бельгія і Люксембург 0,63 Канада 1,99 Японія 1,28 Іспанія 1,99 

Нідерланди 0,56 Угорщина 1,59 Великобританія 1,18 Австралія 1,60 

Італія 0,54 Південна Корея 1,47 Італія 1,16 Бразилія 1,60 

Іспанія 0,54 Туреччина 1,28 Бельгія і Люксембург 0,82 Канада 1,47 

Німеччина 0,41 Індія 1,23 Нідерланди 0,60 Норвегія 1,46 

* побудовано за даними [115] 

 В 2013 році експорт послуг даної групи в структурі всього експорту 

послуг становив близько 1 % (найменша за обсягами експорту група послуг). 

Основними експортерами цих послуг в 2000 році були Туреччина (17 % 

світового експорту), Великобританія (13,5 %), Франція (10,8 %), Канада (9,9 %) 

та Австралія (7,2 %). В 2013 році Найбільшими експортерами були Франція 

(14,3 % світового експорту персональних, культурних і рекреаційних послуг), 

Великобританія (9,2 %), Люксембург (5,4 %), Іспанія (5,2 %) та Мальта (4,7 %). 

Найбільші обсяги імпорту в 2000 році споживали Німеччина (24,6  %), Франція 

(13,4 %), Канада (11,2%),Туреччина (10,5 %) та Іспанія (9,7 %).  В 2013 році 

найбільшими імпортерами зазначених послуг були вже Франція (12,4 %), 

Венесуела (8,8 %), Люксембург (6,1 %), Німеччина (5,1 %) та Катар (5 %). 

Протягом досліджуваного періоду простежувалось скорочення сукупної частки 

десяти найбільших експортерів та десяти найбільших імпортерів в структурі 

міжнародної торгівлі персональними, культурними і рекреаційними послугами. 

Відмінні темпи зростання обсягів експорту різних груп послуг в різних країнах 

призвели до зміни регіонально-галузевої структури світової торгівлі послугами. 

Протягом досліджуваного періоду у експорті послуг відбулося значне 

посилення позицій Азії та значне послаблення позицій Північної Америки. 

Експорт будівельних послуг Азійського походження зріс з 30,5 % у 2000 році 

до 44, 6% у 2013 році, туристичних послуг з 17,4 до 30 %, комп’ютерних та 

інформаційних послуг з 16,2  до 28 %. Скорочення обсягів експорту було 

зафіксовано лише за групою комунікаційних послуг - з 18,6 до 13,2 %. По 

інших групах послуг спостерігалося, менш значне ніж по будівельних послугах, 

зростання питомої ваги Азії в експорті послуг (наприклад, обсяг експорту 

фінансових послуг зріс з 12,6 до 16,3 % у структурі світового експорту 
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зазначених послуг, а експорт роялті та ліцензійних платежів зріс з 13,2 до 13,6 

%).  

В Європі зміни у структурі експорту відбувались в сторону зростання частки 

наукоємних послуг. Найбільший приріст зафіксований за експортом роялті та 

ліцензійними платежами, частка Європи в 2000 році за даним видом послуг 

становила 26,5 % від світового обсягу експорту, а у 2013 року збільшилась до 

42 %. Частка експорту комунікаційних послуг збільшилась з 45,6 до 58 % від 

обсягів світового експорту  цього виду послуг, частка страхових послуг 

збільшилась з 52,8 до 59,8 %, частка комп’ютерних та інформаційних послуг 

зросла з 52,5 до 57,4 %. По інших видах послуг простежувалось скорочення 

частки Європи в структурі світового експорту (найзначніше знизилась частка 

Європи в експорті будівельних послуг – з 57,9 % у 2000 році до 39,9 % у 2013 

році, менше по фінансових – з 58,9 до 53,7 %, транспортних – з 49 до 47,8 %). 

Питома вага Північної Америки в структурі світового експорту, як 

вищезазначено, скоротилася найбільше. Позитивна динаміка частки Північної 

Америки в експорті послуг зафіксована лише по експорту фінансових послуг – 

з 23,7 % у 2000 році до 26,3 % у 2013 році. За всіма іншими видами послуг 

відбулося скорочення питомої ваги зазначеного регіону, найбільше скорочення 

відбулося за експортом комп’ютерних та інформаційних послуг з 20,7 до 8,8 % 

та експортом роялті та ліцензійних платежів – з 58,9 до 43,2 %. Скорочення 

частки Північної Америки в структурі світового експорту за такими видами 

послуг, як будівельні, транспортні,комунікаційні, персональні культурні та 

рекреаційні послуги, страхові, туристичні та інші бізнес - послуги було менш 

значним (за зазначеними видами послуг частки Північної Америки у світовому 

експорті зменшилась на 3 – 7 %). 

Південна та Центральна Америка протягом досліджуваного періоду показали 

позитивну динаміку за обсягами експорту персональних, культурних та 

рекреаційних послуг - зростання з 1,4 до 3,1 %, комп’ютерних та 

інформаційних послуг – зростання з 0,9 до 2 %, фінансових послуг – з 0,9 до 

1,65 %, транспортних послуг – з 2,9 до 3,3 % та інших бізнес - послуг – з 2,5 до 
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3,5 % від світового експорту зазначених послуг. Питома вага Південної і 

Центральної Америки за іншими видами послуг скоротилася, найзначніше 

скорочення відбулося по комунікаційних послугах – з 5,9 до 2,9 % та страхових 

послугах – з 3,6 до 2,3 %. 

Регіон Середнього Сходу збільшив свою частку в експорті туристичних послуг 

з 2,8 % у 2000 році до 4 % у 2013 році, транспортних послуг – з 2,1 до 3,1 %, 

персональних, культурних та рекреаційних – з 1 до 1,9 %, будівельних послуг – 

з 1,9 до 2,3 %, комунікаційних послуг з 3,7 до 4,7 %, інших бізнес послуг з 1,1 

до 2,3 %. Скорочення питомої ваги Близького Сходу у структурі експорту 

відбулось за такими видами послуг, як комп’ютерні та інформаційні послуги – з 

9,4 до 1,7 % (найзначніше скорочення по регіону), фінансові послуги – з 2,8 до 

0,6 %, страхові послуги – з 2,8 до 2 %, роялті та ліцензійні платежі – з 0,6 до 0,4 

%. 

Африка, регіон який має мешу питому вагу в міжнародній торгівлі послугами, 

протягом досліджуваного періоду спостерігалася позитивна динаміка експорту 

будівельних (з 1 % у 2000 році до 1,7 % обсягу світового експорту даних послуг 

у 2013 році), транспортних (з 2,3  до 3 %),  персональних, культурних та 

рекреаційних послуг (з 0,6 до 1,1 %), туристичних (з 3 до 3,3 %), комп’ютерних 

та інформаційних послуг (з 0,3 до 0,5 %). Падіння питомої ваги Африки в 

структурі експорту було відмічено за такими видами послуг: роялті та 

ліцензійні платежі (з 0,2 у 2000 році до – 0,1 % у 2013 році), фінансові послуги 

(з 0,9 до 0,7 %), інші бізнес послуги (з 1,6 до 0,9 %), комунікаційні послуги (з 

4,5 до 3,9 %), страхові послуги (з 3,1 до 1,3 %). 

Лише позитивну динаміку протягом досліджуваного періоду  показували країни 

Співдружності Незалежних Держав. З 2000 року по 2013 рік питома вага країн 

СНД у світовому експорті послуг зросла за всіма групами послуг. Найзначніше 

зростання зафіксовано по експорту будівельних послуг – з 1 % від світового 

обсягу експорту даних послуг у 2000 році до 7,6 % у 2013 році. Питома вага 

країн СНД у експорті персональних, культурних та рекреаційних послуг зросла 

з 0,1 % у 2000 році до 2,7 % у 2013 році,  транспортних послуг - з 2,5 до 4,5 %, 
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комп’ютерних та інформаційних послуг - з 0,2 до 1,8 %, туристичних послуг - з 

1 до 2,2 %, інших бізнес – послуг - з 0,8 до 2 %, комунікаційних послуг – з 2,1 

до 2,7 %, фінансових послуг - з 0,2 до 0,8 %, страхових послуг - з 0,22 до 0,8 %, 

роялті та ліцензійних платежів - з 0,1 до 0,3%. 

Загалом, у 2013 році найбільшу питому вагу у експорті роялті та ліцензійних 

платежів мала Північна Америка, у експорті будівельних послуг – Азія, у 

експорті всіх інших послуг – Європа. 

Сфера послуг, як це вже зазначалось в п.1.3 даної роботи, здійснює прямий та 

опосередкований вплив на рівень соціально-економічного розвитку, темпи 

економічного зростання та продуктивність національних економік. Обсяги 

експорту послуг є показником, який свідчить про рівень 

конкурентоспроможності національного сектору послуг, що, в свою чергу, 

обумовлюється їх ефективністю, відповідно, існує взаємозв’язок між 

динамікою експорту послуг та ВВП в розрахунку на одну особу, як 

інтегральним показником національної економіки. Для оцінки цього зв’язку 

скористаємося кореляційним аналізом. До групи досліджуваних країн ми 

відібрали розвинені країни (країни Великої Сімки та країни – нові члени ЄС), 

країни, що розвиваються (країни БРІКС) та країни з перехідною економікою 

(країни пострадянського простору з доступними статистичними даними). Дані 

країни були згруповані залежно від особливостей та ступеню їхнього розвитку. 

Джерелом даних про обсяги експорту послуг слугувала база даних Світової 

організації торгівлі, а  про обсяги ВВП - база даних Світового Банку. 

Кореляційний аналіз взаємозв’язків приросту обсягів експорту послуг та 

обсягів ВВП на душу населення в країнах з різними рівнями та траєкторіями 

розвитку виявив 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 (рис. 2.2.3).  
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Рис. 2.2.3. Коефіцієнти кореляції ВВП на одну особу та експорту послуг в 

країнах «Великої Сімки». 

 Джерело: 

Для Німеччини, Канади, Великобританії, Італії та Франції коефіцієнти 

кореляції між зазначеними величинами більші за 0,7, для США відповідні 

коефіцієнти знаходяться в межах 0,6 – 0,7, для Японії – в межах 0,2 – 0,3. 

Зростання обсягів експорту роялті та ліцензійних платежів має сильний 

кореляційний зв'язок із зростанням ВВП на душу населення лише в 

Великобританії (r
2
 = 0,78) та дещо слабший в США (r

2
 = 0,66), для інших країн 

Великої Сімки існує слабкий зв'язок між зазначеними величинами (r
2
  менше 

0,4, а для Німеччини та Канади  існує слабкий обернений зв’язок).  

Зростання обсягів експорту персональних, культурних і рекреаційних послуг не 

пов’язано тісно із зростанням ВВП на душу населення в жодній з країн даної 

групи, найсуттєвіший взаємозв’язок цих величин спостерігається в Канаді (r
2
 = 

0,64) та Великобританії (r
2
 = 0,5), для інших країн існує слабка кореляція (від - 

0,25 до 0,15). Тісний кореляційний зв’язок не простежується, також, між 

зростанням ВВП на душу населення та зростанням експорту будівельних та 

страхових послуг. Так, найсуттєвіший зв'язок між зростанням обсягів експорту 

будівельних послуг та зростанням ВВП на душу населення відмічений лише в 
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Німеччині (r
2
 = 0,62) та Японії (r

2
 = 0,43), для інших країн зв'язок між даними 

величинами має малу силу (r
2 

від - 0,26 до 0,25). Щодо страхових послуг, то в 

Канаді вони мають позитивну, середньої сили кореляцію із ВВП на душу 

населення (r
2
 = 0,69), а в Великобританії – негативну, середньої сили кореляцію 

із ВВП на душу населення (r
2
 = - 0,45), в інших країнах не простежувалось 

значимого зв’язку між даними величинами (r
2 

від - 0,16 до 0,2). Приріст 

експорту фінансових послуг характеризувався тісним зв’язком з приростом 

ВВП на душу населення в Німеччині, Канаді та Великобританії мав тісний 

кореляційний зв'язок із приростом ВВП на душу населення (r
2
 більше 0,73), в 

інших країнах групи цей зв'язок був незначним (r
2 

від - 0,17 до 0,38). Експорт 

комунікаційних послуг тісно корелював з ВВП на одну особу лише в 

Великобританії (r
2
 = 0,76), дещо слабший зв'язок був в Канаді (r

2
 = 0,5) та 

слабкий зв’язок в решті країн групи (r
2 

від - 0,22 до 0,4). Зв'язок приросту 

обсягів експорту комп’ютерних та інформаційних послуг має тісний 

позитивний зв'язок з приростом ВВП на одну особу в Німеччині та 

Великобританії (r
2 

більше 0,74), в інших країнах цей зв'язок характеризувався 

слабкою силою (r
2 

від - 0,2 до 0,31). Експорт інших бізнес - послуг мав сильний 

зв'язок з ВВП на душу населення в Німеччині та Великобританії (r
2 
більше 0,88) 

та слабший зв'язок в Італії (r
2
 = 0,5), в інших країнах групи він був несуттєвим 

(r
2 

від - 0,1 до 0,31). Серед всіх країн «Великої Сімки» найтісніший зв'язок між 

темпами приросту експорту послуг та приростом ВВП на одну особу 

спостерігався у Великобританії, а найслабший – у Японії. 

 Взаємозв’язки темпів зростання обсягів експорту послуг та темпів 

зростання ВВП на одну особу в країнах БРІКС носять більш одноманітний 

характер (рис. 2.2.4). Для Китаю, Південної Африки та Російської Федерації 

характерний позитивний зв'язок експорту всіх видів послуг та ВВП на одну 

особу. В Південній Африці найтісніший зв'язок з ВВП на одну особу мав 

експорт туристичних та транспортних послуг (r
2 

більше 0,71), в Російській 

Федерації – комп’ютерні та інформаційні послуги, транспортні, туристичні та 
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інші бізнес послуги (r
2 

більше 0,75), в Китаї – страхові, комп’ютерні та 

інформаційні послуги (r
2 
більше 0,81).  

 

Рис. 2.2.4. Коефіцієнти кореляції ВВП на одну особу та експорту послуг в 

країнах БРІКС. 

Джерело: 

В Бразилії сильний позитивний вплив на ВВП на одну особу має експорт 

транспортних послуг, експорт комп’ютерних та інформаційних послуг має 

слабкий негативний зв'язок з ВВП на одну особу (r
2
 = - 0,31). В Індії приріст 

експорту жодної групи послуг не має тісного зв’язку з приростом ВВП на одну 

особу, а найсуттєвіший зв'язок існує між ВВП на одну особу та експортом 

транспортних  особу (r
2
 = 0,69), страхових (r

2
 = 0,59) та фінансових (r

2
 = 0,56), 

персональних, культурних та рекреаційних послуг особу (r
2
 = - 0,57). 

Найслабший зв'язок для країн даної групи спостерігається між ВВП на одну 

особу та експортом роялті і ліцензійних платежів (r
2
 = 0,65 лише для Південної 

Африки та Російської Федерації, для інших країн r
2
 склав менше 0,48), 

персональних, культурних та рекреаційних послуг (для всіх, окрім Індії, країн 

групи r
2  

становив від – 0,06 до 0,39) та комунікаційних послуг (для всіх країн 

групи r
2 

від -0,3 до 0,15, окрім Російської Федерації для якої r
2
 = 0,66 та Китаю  

- r
2
 = 0,51). 
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 В групі країн – нових членів ЄС: Естонія, Угорщина та Польща – країн 

для яких характерний позивний зв'язок між зростанням обсягів експорту всіх 

видів послуг із зростанням обсягів ВВП на одну особу (рис. 2.2.5). Проте, 

експорт комунікаційних послуг не мав тісного зв’язку із ВВП на одну особу в 

жодній з країн групи, найтісніший зв'язок зазначених величин був зафіксований 

в  Естонії, Румунії, Болгарії Литві та Угорщині (r
2 
від 0,54 до 0,69).  

 

Рис. 2.2.5. Коефіцієнти кореляції ВВП на одну особу та експорту послуг  

для країн-нових членів ЄС. 

 Джерело: 

Експорт комп’ютерних та інформаційних послуг тісно корелював з ВВП на 

одну особу лише в Латвії (r
2
 = 0,8), слабше в Угорщині та Естонії (r

2 
від  0,51 до 

0,57), в інших країнах зв'язок  був менш суттєвий (r
2 
від  - 0,39 до 0,43). Експорт 

будівельних послуг та ВВП на одну особу мали тісний кореляційний зв'язок у 

Польщі (r
2
 = 0,76), кореляційний зв'язок середньої сили у Угорщині та Естонії 

(r
2 

від  0,59 до 0,61). В Польщі та Латвії експорт фінансових послуг та ВВП на 

одну особу тісно корелювали (r
2 

більше 0,79). Найслабший взаємозв’язок у 

даній групі країн простежувався між зростанням ВВП на одну особу та 

зростанням експорту страхових послуг (r
2 

від  - 0,35 до 0,4). Експорт інших 

ділових послуг, навпаки, мав сильний позитивний вплив на ВВП на одну особу 
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в більшості країн групи (r
2 

 більше  0,71, окрім Словаччини, Литви та Словенії, 

де r
2 

знаходився в діапазоні від  - 0,55 до 0,46). Тісний зв'язок експорту 

персональних, культурних та рекреаційних послуг з ВВП на одну особу був 

відмічений лише у Болгарії (r
2
 = 0,71), слабший у Словенії (r

2
 = 0,65) та Латвії 

(r
2
 = 0,51), для інших країн групи тіснота зв’язку нижче середньої (r

2 
від  - 0,29 

до 0,47). Зростання експорту роялті та ліцензійних платежів тісно пов'язаний із 

зростанням ВВП на одну особу в Польщі (r
2
 = 0,82)  та Словаччині (r

2
 = 0,7) та 

Литві (r
2
 = - 0,93)  менш тісно в Чеській Республіці (r

2
 = - 0,61), в інших країнах 

групи зв'язок цих величин несуттєвий (r
2 

від  - 0,39 до 0,37). Експорт 

туристичних послуг має позитивний вплив на ВВП на одну особу в усіх країнах 

групи, причому сильний кореляційний зв'язок був відмічений у всіх країнах 

групи (r
2 

 більше  0,7), крім Словенії (r
2
 = 0,37), Естонії (r

2
 = 0,61), Угорщини (r

2
 

= 0,58)  та Литви (r
2
 = 0,16). Експорт транспортних послуг в даній групі має 

здебільшого позитивний зв'язок з ВВП на одну особу (r
2 

 більше  0,71, окрім 

Болгарії, Литви та Словенії, де r
2 
знаходився в діапазоні від  - 0,1 до 0,64). 

Серед країн з перехідною економікою найтісніший зв'язок між експортом 

послуг та величиною ВВП на одну особу мають Україна та Молдова (рис. 

2.2.6). 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 послуг (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).   В Молдові найсильніше з ВВП на одну особу корелює 

експорт транспортних, туристичних, комунікаційних, страхових та інших 

бізнес послуг (r
2
 більше 0,71), слабше корелює з ВВП на одну особу експорт 

комп’ютерних та інформаційних послуг (r
2
 = 0,68) та фінансових послуг (r

2
 = 

0,52), незначно корелює з експортом персональних, культурних та 

рекреаційних послуг і експортом роялті та ліцензійних платежів (r
2 
від  - 0,04 до 

- 0,17). В Киргизстані приріст ВВП на одну особу має тісний кореляційний 



126 

 

зв'язок  з приростом експорту персональних, культурних та рекреаційних 

послуг (r
2
 = 0,7), туристичних послуг (r

2
 = 0,84), менш тісний зв’язок з 

експортом фінансових послуг (r
2
 = 0,57), кореляція ВВП на одну особу та 

експорт інших послуг має слабку силу (r
2 

від  - 0,41 до 0,45). В Білорусії 

найтісніше з ВВП на одну особу корелює експорт транспортних послуг (r
2
 = 

0,87), слабше – експорт фінансових, комунікаційних та інших бізнес послуг (r
2 

від  0,57 до 0,68), експорт всі інших видів послуг має незначний зв'язок з ВВП 

на одну особу (r
2 
від  - 0,14 до 0,38). 

 

Рис. 2.2.6. Коефіцієнти кореляції ВВП на одну особу та експорту послуг для 

деяких країн пострадянського простору. 

 Джерело: 

 Загалом, по всіх досліджуваних групах країн простежується, в основному, 

позитивний кореляційний зв'язок між ВВП на одну особу та експортом 

туристичних, транспортних та фінансових послуг. Для досліджуваних країн 

пострадянського простору  та п’яти країн – нових членів ЄС (таких як Румунія, 

Болгарія, Словенія, Литва та Чеська Республіка) простежувалась негативна 

кореляція ВВП на одну особу та експорту роялті і ліцензійних платежів. 

Позитивна кореляція ВВП на одну особу та експорту всіх видів послуг була 

лише в ряді країн з перехідною економікою та країн з економікою, що 
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розвивається. Загалом, позитивна кореляція між ВВП і експортом послуг 

сильніша в групах країн, що розвиваються, країнах – нових членах ЄС та 

країнах з перехідною економікою, ніж у розвинених країнах.  Звідси можемо 

припустити, що в країнах з перехідною економікою та в країнах, що 

розвиваються, експорт послуг виступає більш важливим ніж в розвинених 

країнах джерелом економічного зростання. 

Виходячи з вищевикладеного, виявлено, що експорт різних видів послуг 

неоднаково сприятливий до коливань світового ВВП. 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 

спостерігалися процеси диверсифікації експорту фінансових, комп'ютерних та 

інформаційних послуг, роялті та ліцензійних платежів, будівельних та інших 

бізнес - послуг, персональних, культурних та рекреаційних послуг (тобто, 

зосередження більшої частини експорту невеликим числом країн). В той же час 

відбулося посилення концентрації експорту комунікаційних і фінансових 

послуг. Спостерігалась диверсифікація імпорту всіх, за винятком роялті та 

ліцензійних платежів і страхових послуг. У розрізі регіонів протягом 

досліджуваного періоду простежувалось сукупне зменшення часки Північної 

Америки та Європи в структурі експорту послуг та збільшення питомої ваги 

Азії, в основному, за рахунок зростання питомої ваги у міжнародній торгівлі 

послугами азійських країн, що розвиваються. Аналіз залежностей ВВП на одну 

особу та експорту різних видів послуг виявив, що для країн, що розвиваються 

та країн з перехідною економікою експорт послуг є більш важливим джерело 

економічного зростання, ніж для розвинутих країн. 
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2.3. Особливості лібералізації міжнародної та регіональної торгівлі 

послугами у глобальній економіці 

 

На багатосторонньому рівні лібералізація сектору послуг здійснюється в 

контексті Дохійського раунду багатосторонніх торгівельних переговорів в 

межах СОТ. Торгівлі послугами довгий час не приділялось пріоритетного 

значення, хоча дане питання залишалось неврегульованим з часів 

Уругвайського раунду і прогрес у даному напрямку, багато в чому, залежав від 

розвитку переговорного процесу на переговорах по сільському господарству та 

доступу до ринків несільськогосподарської продукції. Зауважимо, що дана 

ситуація зберігається до сих пір, не дивлячись на підсумки девятої Конференції 

на рівні міністрів СОТ, що відбулася у грудні 2013 року. Зокрема, йшлося про 

питання спрощення торгівельних процедур та рішення щодо введення в дію 

положень, що стосуються преференційного режиму для послуг та 

постачальників послуг з найменш розвинених країн. За підсумками, було 

прийнято рішення щодо швидкого ініціювання відповідних процедур Радою по 

торгівлі.  

На даному фоні зросла кількість ініціатив, що висуваються як на 

багатосторонньому, так і регіональному рівнях. Практично всі країни світу на 

сьогодні є учасниками однієї або декількох угод щодо регіональної інтеграції. 

Вагомість питань регулювання сфери послуг на сучасному етапі розвитку 

світового господарства підтверджує факт, що положення стосовно торгівлі 

послугами стали одним з головних елементів РТУ ХХІ ст., орієнтованих, в 

першу чергу, на поглиблення  інтеграції та надання їй всезагального характеру. 

Особливим став акцент на питаннях регулювання, в тому числі в контексті 

торгівлі в межах глобальних виробничих ланцюгів. Дані угоди присвячені 

транскордонних заходам, що стосуються послуг, інвестицій та політики в сфері 

конкуренції, руху капіталу, прав інтелектуальної власності, державних 

закупівель, стандартів, робочої сили та навколишнього середовища.  
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Зідно даних станом на липень 2013 року, СОТ була  повідомлена щодо 

575 регіональних торгівельних домовленостей, з яких 370 угод продовжували 

діяти, а щодо 129 домовленостей було повідомлено у відповідності до статті V 

ГАТС. Відзначимо, що регіональне торгівельне співробітництво в рамках СОТ 

передбачає декілька форм інтеграції (табл. 2.3.1) 

Таблиця 2.3.1 

Диференціація регіональних торгівельних угод за формою економічної 

інтеграції (складено автором на основі даних СОТ) 

№ Предмет угоди Форма економічної 

інтеграції 

% від загальної кількості 

РТУ 

1 Торгівля товарами Зона вільної торгівлі (FTA) 7,1% 

Митний союз (CU) 40,3 % 

Зона преференційної торгівлі 

(PТA) 

5,5 % 

2 Торгівля товарами та 

послугами 

Митний союз та Угоди щодо 

економічної інтеграції (CU & 

EIA) 

2,9 % 

 Зона вільної торгівлі та 

Угоди щодо економічної 

інтеграції(FTA & EIA) 

41,2 % 

3 Торгівля послугами Угода щодо економічної 

інтеграції (EIA), European 

Economic Area (EEA) 

0,4 % 

Джерело: складено автором на основі даних СОТ 

Відзначимо, що сфера послуг як окремий предмет регіонального 

торгівельного співробітництва значно поступається торгівлі товарами, для якої 

характерними є різні форми економічної інтеграції. В той же час, одночасно 

торгівля товарами та послугами є значно лібералізованіша завдяки 

регіональному співробітництву, ніж кожна зі сфер окремо. На нашу думку, дана 

ситуація пояснюється можливістю використання інструментів регулювання 

міжнародної торгівлі товарами та послугами. Так, торгівлю товарами значно 

простіше регулювати за допомогою прямих та непрямих методів, що не завжди 

спрацьовує у випадку міжнародного обміну послугами. В той же час, більшість 

країн під час лібералізації торгівлі товарами, прагнуть одночасно досягти 

лібералізації і сфери послуг. 

Слід відзначити, що близько 60 % угод, про які СОТ була повідомлена з 

1985 року були заключені після 1985 року та  укладені розвинутими країнами, а 
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55 % угод, укладених країнами, що розвиваються, містили подоження щодо 

міжнародної торгівлі послугами (табл. 2.3.2). При цьому динаміка є 

надзвичайно стрімкою – якщо до 2000 року СОТ була увідомлена про 

укладання всього 6 регіональних домовленостей, то після 2000 року, дана 

цифра зросла до 100. 

Таблиця 2.3.2 

Кількість регіональних торгівельних угод у сфері послуг за регіонами 

світу* (складено автором за даними [117]) 

 З розвинутими країнами З країнами, що розвиваються Загальна 

частка угод у 

сфері послуг 

 
Так Ні 

Частка угод, 

що охоплюють 

сферу послуг 

Так Ні 

Частка угод, 

що 

охоплюють 

сферу послуг 

Розвинуті країни 7 5 58 % 55 35 61 % 60 % 

Країни, що розвиваються 

Латинська Америка 22 2 92 % 39 5 89 % 90 % 

Азія 17 1 94 % 27 14 66 % 75 % 

Африка та Близький Схід 2 13 13 % 0 21 0 % 0 % 

Країни з перехідною економікою 0 0 - 0 31 0 % 0% 

Разом 41 16 72 % 66 70 49 % 55 % 

*-кількість РТУ, укладених після 1985 року. 

Джерело: 

 

Доказом важливості регіонального торгівельного співробітництва у 

сучасній глобальній економіці є факт, що 23 країни-члени СОТ, на які припадає 

70 % глобальної торгівлі послугами, приступили до переговорів з метою 

укладення багатосторонньої угоди (з обмеженою кількістю учасників) з 

торгівлі послугами – The Trade in Services Agreement (TISA).  Передбачається, 

що дана угода буде глобальною  та зможе будуватися на принципах, що 

покладені в основу ГАТС, тобто буде передбачати поступове розширення кола 

учасників та охват ініціатив в області автономної та преференційної 

лібералізації. Існує ймовірність того, що національний режим буде 

застосовуватися горизонтально, тобто розповсюджуватися на всі сектори та 

способи поставок. Крім того, в рамках даного напряму передбачається, що доки 

не буде накопичена «критична маса» країн-членів СОТ, які приєднаються до 

даної угоди, не буде прийматися жодних заходів щодо його автоматичної 

універсалізації на основі принципу найбільш сприятливої нації. 
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Дані обставини можуть стати підґрунтям того, що TISA може 

перетворитися на одну з преференційних угод, що передбачені статтею V 

ГАТС. Іншим варіантом, згідно останніх переговорів, може стати укладення 

відповідних домовленостей з обмеженим колом учасників у межах СОТ. За 

останніми оцінками фахівців, наслідки положень TISA, що стосуються доступу 

до ринків та ринкових правил, для країн-учасників, інших країн та 

багаторівневої торгівельної системи в цілому потребують доволі ґрунтовного 

аналізу. Зокрема, угода може сприяти зростанню багатостороннього експорту 

послуг на 78 млрд. дол. США, проте дані оцінки не враховують існування 

регіональних торгівельних угод (РТУ) між її учасниками. Наприклад, Чилі 

уклала угоди щодо торгівлі послугами укладені з 17 з 23 країн-учасників TISA, 

а Колумбія, Мексик, Перу, США та ЄС – щонайменше з 9 країнами-

учасниками. При цьому, відзначимо, що частка експорту в межах TISA в 

загальному обсязі експорту окремих країн буде не такою значимою без 

врахування торгівлі між парами країн, що є учасниками РТУ щодо торгівлі 

послугами. Так, для Канади, у якої на країни TISA припадає 74 % експорту 

послуг, дана цифра зменшиться до 19 %, для США відповідний показник 

зменшиться з 61 % до 42 % [118]. Крім того, ініціативи з обмеженим колом 

учасників в межах Дохського раунду свідчать про зацікавленість учасників 

ТІСА, в першу чергу, у збільшенні експорту у країни, що не охвачені даною 

угодою. 

Особливої уваги заслуговують дві великі регіональні торгівельні угоди, 

що формуються серед групи розвинених країн – транспортно-тихоокеанська 

угода про партнерство та угода між Європейським Союзом та США щодо 

трансатлантичного торгівельного та інвестиційного партнерства. Враховуючи 

охват та цілі цих угод, вони можуть значно вплинути на процеси економічної 

інтеграції у сфері послуг. Пропоноване транс - тихоокеанське співробітництво, 

учасниками якого стануть 12 країн, дозволить створити регіональний ринок, що 

буде еквівалентним 40 % світового ВВП та 24 % світового експорту. Це може 

стати передумовою до укладання загальної регіональної азійсько-
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тихоокеанської угоди щодо вільної торгівлі та всезагальної регіональної угоди 

щодо економічного партнерства, яке в даний час обговорюється між 

Асоціацією країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) та шістьома її торгівельними 

партнерами. В той же час, майбутні домовленості щодо трансатлантичного 

партнерства можуть призвести  до створення найбільшого у світі ринку,  частка 

якого складатиме практично половину світового ВВП та третину глобальної 

торгівлі. В результаті, очікується, що в рамках регіональних торгівельних угод 

буде здійснюватися 60-70 % всієї торгівлі послугами Сполучених Штатів 

Америки. 

Країни, що розвиваються, також приступили до лібералізації регіональної 

торгівлі послугами. Зокрема, зростає кількість РТУ між розвинутими країнами 

та країнами, що розвиваються, часто двосторонніх за характером. Такі угоди, 

зазвичай, серед інших домовленостей, передбачають також підключення країн, 

що розвиваються, до процесу лібералізації послуг. В даному контексті 

актуальними є переговори щодо укладення угод  економічного партнерства між 

країнами Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону, у 

відповідності з якими попередні відносини, засновані на односторонніх 

преференціях,  зміняться на відносини, побудовані на взаємних преференціях. 

Прикладом даних процесів можуть бути угоди про економічне партнерство між 

країнами Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону, що є 

учасниками Карибсткого форуму та Європейським Союзом. 

Консолідація та розиток регіональних ініціатив у форматі Південь-

Південь, в тому числі і за рахунок підключення до них більш розвинених країн-

партнерів, часто здійснюється на основі концепції інтеграції в інтересах 

розвитку, що передбачає відкриття ринків у поєднанні зі створенням та 

закріпленням виробничого потенціалу та інфраструктури. Так, країни-члени 

АСЕАН задекларували прагнення до 2015 року сформувати відповідне 

економічне співтовариство. Угода щодо вільної торгівлі між АСЕАН та Китаєм 

стала найбільшою серед регіональних торгівельних домовленостей (частка 

країн-учасниць даної угоди складає третину населення світу та 13 % світового 
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ВВП). Африканські країни зі свого власного боку прагнуть стимулювати 

внутрішньоконтинентальну торгівлю, форсуючи укладення до 2017 року 

відповідної угоди щодо вільної торгівлі. Дана угода буде заснована на 

відповідній тристоронній ініціативі, що запропонована Східноафриканським 

співтовариством, Спільним ринком країн Східної та Південної частин Африки 

(КОМЕСА) та Об’єднання з питань розвитку Півдня Африки (САДК). В рамках 

даної ініціативи відбуваються активні зусилля щодо поглиблення інтеграції у 

сфері послуг. Своєрідною платформою для лібералізації торгівлі послугами 

слугує також угода про створення великої арабсько зони вільної торгівлі 

(ГАФТА). Крім того, значна робота щодо створення загальної нормативно-

правової бази у сфері торгівлі послугами була проведена Радою 

співробітництва країн Заливу. До роботи з поглиблення інтеграції приступили 

також Південноамериканський Спільний ринок (МЕРКОСУР), Андське 

співтовариство та спільний ринок країн Карибського басейну.  

Таким чином, процеси регіональної інтеграції у сфері міжнародної 

торгівлі послугами на сьогодні стають однією з ознак розвитку світового 

співтовариства. Стратегії розвитку більшості країн, що розвиваються, 

передбачають в якості одного з головних напрямів діяльності поступову 

лібералізацію сектору послуг, в тому числі в автономному режимі. Причому у 

багатьох випадках, в результаті такої лібералізації формується більш відкритий 

режим, ніж того вимагають зобов’язання по ГАТС або ж навіть РТУ. 

Прикладом може слугувати нещодавня ініціатива Китаю по суттєвій 

лібералізації торгівлі послугами в рамках проекту по створенню на пілотній 

основі китайської (шанхайської) зони вільної торгівлі, в межах якої принцип 

вільної торгівлі буде розповсюджуватися на 18 підсекторів та у 6 головних 

секторах, за виключенням банківських та інформаціно-комунікаційних послуг. 

Заходи з регіональної лібералізації торгівлі послугами спрямовані на  

подолання розриву між узгодженими та фактичними режимами регулювання 

сектору послуг та подолання існуючих бар’єрів на шляху торгівлі послугами. 
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Більшість країн світу проводить обмежувальну політику щодо 

закордонних постачальників послуг та імпорту послуг. Нерідко окремі сфери 

послуг повністю закриті або зберігають галузеві обмеження. Разом з тим, 

регулювання торгівлі послугами може передбачати використання тих же 

інструментів, що і під час регулювання міжнародної торгівлі товарами, 

наприклад – субсидії, мито, податки, квоти, технічні стандарти. У той же час, 

слід наголосити на певних труднощах застосування прикордонних заходів 

регулювання торгівлі послугами, особливо мита. Причина даної ситуації 

полягає з труднощами визначення моменту, коли послуги перетинають митний 

кордон. Крім того, вартість або обсяг будь-яких угод з послугами неможливо 

визначити до факту їх надання або споживання. 

Умовно заходи регулювання міжнародної торгівлі послугами можна 

поділити на дві групи – засоби прямого та прихованого регулювання. До 

першої групи належать бар'єри, що обмежують обсяг торгівлі послугами. 

Інструменти другої групи безпосередньо не впливають на обсяг торгівлі 

послугами. Кожна група може включати дискримінаційні та недискримінаційні 

інструменти. Застосування прямих дискримінаційних методів регулювання 

торгівлі послугами пов'язано із захистом політичних, громадських і культурних 

інтересів і, багато в чому, залежить від масштабу застосування принципу 

національного режиму та наявності виключень (галузей, закритих для допуску 

зарубіжних постачальників послуг). Такі виключення можуть носити загальний 

(досягнення загальнонаціональних цілей, наприклад протидія загрозі 

національній безпеці) або вибірковий (щодо окремих, вразливих до імпорту 

категорій) характер. 

До даної групи бар'єрів можна віднести кількісні обмеження; мита і митні 

збори; вимоги про обов'язковий вміст місцевого компоненту (наприклад, у 

сфері телемовлення або радіомовлення); заборони на окремі види професійних 

послуг, що надаються іноземними фізичними особами; обмеження іноземної 

частки в капіталі місцевих компаній; обмеження на організацію фінансових 

інститутів нерезидентами. 
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В узагальненому вигляді, методи регулювання міжнародної торгівлі 

послугами можна представити у декількох напрямах. По-перше, обмеження 

торгівлі послугами. Дані інструменти передбачають захист вітчизняних 

виробників послуг від іноземних конкурентів шляхом обмеження доступу на 

ринок або застосування спеціальних процедур, закріплених законодавчо.  

По-друге, введення кількісних квот на імпорт іноземних послуг. Дані 

обмеження можуть застосовуватися до сфери телекомунікацій, що виявляється 

у обмеженні ефірного часу  або обмеження кількості іноземних фільмів, які 

можуть бути представлені на національних каналах протягом певного періоду 

часу. 

По-третє, обмеження щодо створення на внутрішньому ринку філій 

іноземних компаній-постачальників послуг. Так, у багатьох країнах 

законодавством передбачено заборону на створення філій іноземних банків, 

страхових, туристичних та інших компаній. Іноді створювати іноземні філії не 

заборонено, але перелік послуг, які вони можуть надавати місцевим покупцям, 

може бути сильно обмежений на законодавчому рівні. Дані інструменти 

можуть використовуватися з метою захисту вітчизняних постачальників послуг 

та стимулювання їх діяльності на внутрішньому ринку. 

По-четверте, обмеження пересування виробників послуг. Зазвичай, дані 

інструменти приймають форму державного ліцензування імпорту робочої сили, 

що повязано з проходженням бюрократичних процедур і складнощами 

отримання відповідної ліцензії. Прикладом даних методів можуть служити 

обов'язкове ліцензування, і навіть тестування, в багатьох країнах іноземних 

лікарів до того, як вони отримують дозвіл займатися лікувальною практикою. І 

в цьому випадку будь-яка форма місцевої субсидії або, принаймні, тарифу на 

імпорт є кращою у порівнянні з квотою на в'їзд.  

По-п'яте, обмеження пересування споживачів послуг. Дані методи 

можуть набувати форм лімітування кількості туристичних віз, які можуть 

видаватися нерезидентам протягом певного періоду часу, тощо. 
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Слід відзначити, що останнім часом було проведено ряд досліджень, в 

рамках яких були вивчені методи кількісної оцінки ступеню жорсткості заходів 

регулювання, що стосуються сфери послуг.  Дані щодо відносної жорсткості 

заходів регулювання у секторах інфраструктурних та професійних послуг 

базуються на відповідному індексі Світового банку. Як правило, найбільш 

жорстко регулюється сектор професійних послуг. Це пов’язано з тим, що 

торгівля даними послугами здійснюється з використанням способу поставки 4, 

на який розповсюджуються як імміграційні обмеження, так і вимоги щодо 

ліцензування та кваліфікації. Дані обмеження і обумовлюють високу міру 

жорсткості засобів регулювання сектору професійних послуг (табл. 2.3.3). 

Таблиця 2.3.3 

Середні значення індексу жорсткості обмежень у торгівлі послугами 

(складено автором за даними [117, c.8]) 

 В цілому Спосіб поставки 1 Спосіб поставки 3 Спосіб поставки 4 

Фінансові послуги 22,3 32,4 21,5 - 

Професійні послуги 48,3 28,3 40,1 60,3 

Телекомунікаційні послуги 26,7 - 26,7 - 

Транспортні послуги 31 28,6 31,8 - 

Джерело: 

На даному фоні найбільш ліберальними стосовно іноземної конкуренції 

виступають режими регулювання у секторі фінансових послуг, в порівнянні з 

іншими секторами. В цілому ж, міжнародна торгівля послугами з 

використанням способу поставки 1 регулюється країнами більш жорстко, ніж  

за спосібом поставки 3. Одним з пояснень даної ситуації може стати те, що 

лібералізація транскордонної торгівлі банківськими послугами передбачає 

зняття обмежень на мобільність капіталу з боку регуляторних інститутів. 

На багатосторонньому рівні ступінь відкритості торгівлі послугами 

розрізняється за секторами та пов’язаний з рівнем конкуренції на внутрішніх 

ринках. В межах ГАТС зобов’язання стосовно лібералізації сектору 

інфраструктурних послуг більшою мірою стосуються телекомунікаційних 

послуг (дані зобов’язання взяли на себе 108 країн), та найменшою мірою – 

енергетичного сектору. Стосовно транспортних послуг, які характеризуються 
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посереднім рівнем лібералізації, відповідні зобов’язання стосовно лібералізації 

міжнародних морських перевезень взяли на себе лише  38 країн. В рамках 

Дохського раунду пропозиції, направлені на подальшу лібералізацію торгівлі 

послугами, були сформульовані у 71 першопочаткових та 31 переглянутих 

пропозиціях та були озвучені на згаданій конференції. 

Зауважимо, що зобов’язання в рамках РТУ, як правило, виходять за рамки 

зобов’язань, прийнятих в рамках ГАТС, та зобов’язань, що пропонувались в 

ході переговорів в рамках Дохського раунду. В той же час, обсяги зобов’язань 

по ГАТС та РТУ розрізняються за секторами послуг. Так, в рамках ГАТС 

найбільш відкритими з усіх секторів є комп’ютерні та телекомунікаційні 

послуги, проте ще більшу їх лібералізацію передбачають  регіональні 

торгівельні домовленості (рис. 2.3.3).  
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Рис. 2.3.3. Середні значення індексів, що характеризують обсяги 

зобов’язань по ГАТС та РТУ для всіх країн
 1
. 

 Джерело: 

З усіх під секторів інфраструктурних послуг, найменший обсяг 

зобов’язань прийнятий стосовно трьох транспортних під секторів (морські, 

повітряні та допоміжні перевезення). Проте, дану обставину значною мірою 

компенсують положення відповідних регіональних торгівельних угод між 

конкретними країнами. В той же час, значно більший обсяг зобов’язань по 

                                                 
1
 Розрахунки ЮНКТАД на основі набору даних СОТ, що стосуються зобов'язань стосовно торгівлі послугами в 

межах регіональних торгівельних угод 
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ГАТС прийнятий стосовно фінансових послуг, на які РТУ розповсюджуються 

найменшою мірою (особливо це стосується банківських послуг). Дані 

відмінності, на наш погляд, можливо, можна пояснити тим, що у 

транспортному секторі, для якого важливе значення має географічний 

фактор.??? Особливі двосторонні відносини, преференційний режим 

використовується значно більшою мірою, ніж у секторі фінансових послуг, де  

наявність різних режимів може провокувати спроби отримання відповідної 

вигоди. 

Зауважимо, що зобов’язання розвинених країн по регіональним 

торгівельним угодам лише за деякими зобов’язаннями є ширшими за ті, які 

прийняті ними по ГАТС. В той же час, дана група країн, як правило, несуть 

більший обсяг зобов’язань по ГАТС, ніж країни, що розвиваються (рис. 2.3.4). 

Зобовязання категорії «ГАТС-плюс» практично не стосуються комп'ютерних, 

телекомунікаційних та фінансових (банківських) послуг, і лише певною мірою 

зачіпають транспортні послуги. 
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Рис. 2.3.4. Середні значення індексів, що характеризують обсяги 

зобов’язань по ГАТС та РТУ для розвинених країн
 2
. 

Джерело:  

В той же час, від країн, що розвиваються, РТУ вимагають значно більших 

зусиль щодо лібералізації. За всіма секторами обсяг їх зобов’язань по РТУ 

                                                 
2
 Розрахунки ЮНКТАД на основі набору даних СОТ, що стосуються зобоязань стосовно торгівлі послугами в 

межах регіональних торгівельних угод 
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значно перевищує обсяг відповідних зобов'язань по ГАТС. Частково це 

пояснюється тим, що першочергові зобов’язання країн, що розвиваються, по 

ГАТС були порівняно незначними, хоча деякі з таких країн, в контексті планів 

вступу до СОТ, прийняли порівняно значний обсяг зобов’язань. Причиною 

даної ситуації також може бути слабкість переговорних позицій країн, що 

розвиваються, при укладенні РТУ з розвинутими країнами.  Окремо слід 

відзначити високий рівень відкритості за всіма секторами у тих країн з групи, 

що розвиваються, що уклали РТУ зі Сполученими Штатами Америки (рис. 

2.3.5). Мова йде в тому числі і про сектори, що вважаються доволі чутливими 

до характеру регулювання – поштовий та кур’єрський зв'язок, транспорт, 

професійні та фінансові послуги. 
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Рис. 2.3.5. Середні значення індексів, що характеризують обсяги 

зобов’язань по ГАТС та РТУ для країн, що розвиваються
 3
  

Конкретні зобов’язання країн підтверджують зазначену вище 

різноманітність моделей лібералізації сектору послуг у рамках РТУ. Зокрема, в 

межах Угоди про вільну торгівлю між Марокко та США, перші взяли на себе 

зобов’язання стосовно способу поставки 1, що стосуються 94 секторів (66 % 

ринку), та зобов’язання щодо способу поставки 3 для 80 підсекторів (53 % 

                                                 
3
 Розрахунки ЮНКТАД на основі набору даних СОТ, що стосуються зобов'язань торгівлі послугами в межах 

регіональних торгівельних угод. РТУ, укладені зі США включають договори заключні Гватемалою, 

Гондурасом, Бахрейном, Домініканською Республікою, Йорданією, Колумбією, Коста-Рикою, Марокко, 

Нікарагуа, Оманом, Панамою, Перу, Республікою Кореєю, Сальвадором, Сінгапуром та Чилі. 

РТС, заключені зі Сполученими  Штатами.  
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ринку).  Стосовно телекомунікаційного сектору, Марокко прийняло на себе 

весь обсяг зобов’язань, тоді як відповідні зобов’язання по ГАТС не 

розповсюджувалися на приватні орендовані мережі. У секторі страхових послуг 

американським компаніям у сфері страхування життя та інших видів 

страхування, було дозволено протягом чотирьох років створити у Марокко 

власні відділення, та протягом двох років приступити до надання на 

транскордонній основі послуг по страхуванню морських, авіаційних та інших 

перевезень. 

 В межах подібної угоди між Сполученими Штатами та Бахрейном, 

останній взяв на себе весь обсяг зобов’язань, хоча зобов’язання по ГАТС 

обмежувалися лише телекомунікаційним сектором. У сфері фінансових послуг 

Бахрейн зобов’язався протягом семи років поступово відмінити вимоги щодо 

способу поставки 1, які стосуються місцевої присутності, та дозволити 

американським страховим компаніям без яких-небудь обмежень придбавати 

нові ліцензії щодо надання послуг страхування життя. 

В той же час,  певні проблеми виникають при оцінці реального впливу 

зобов’язань по ГАТС та РТУ щодо усунення бар’єрів у відповідних секторах. 

Певне уявлення щодо такого впливу дає законодавство, прийняте країнами  для 

виконання їх зобов’язань по РТУ. Зокрема, окремі дослідження показують, що 

відповідно до Угоди про вільну торгівлю між США та країнами Центральної 

Америки, Гватемала прийняла 16 поправок до власного законодавства, що 

регулює сферу послуг (особливо телекомунікаційний сектор). З іншого боку, 

Сполучені Штати не переглянули жодного зі своїх законів, що свідчить про 

певний «нормативний», а не фактичний рівень регулювання сектору послуг, 

оскільки зобов’язання Гватемали вимагали реальної лібералізації даного 

сектору. 

Прототипами нового покоління РТУ більшість фахівців вважають 

домовленості щодо вільної торгівлі між Респубілкою Корея та Європейським 

Союзом та Республікою Корея та США. Обидві угоди покращили умови 

доступу на ринки юридичних, фінансових, транспортних та  телекомунікацій- 
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них послуг. У телекомунікаційному секторі Республіка Корея дозволила 

провайдерам з країн Європейського Союзу та США придбати протягом двох 

років до 100 % акцій державних телекомунікаційних послуг, що базуються в 

Кореї. У страховому секторі Республіка Корея погодилась відкрити власні 

ринки страхових послуг у сфері морського та авіаційного паспорту та 

міжнародних вантажоперевезень. У банківському секторі уряд країни дозволив 

фінансовим установам з країн Європейського Союзу та США надавати 

фінансову інформацію та дані на транскордонній основі, а також надавати 

консультативні послуги. Унікальною особливістю Угоди щодо вільної торгівлі 

між Респубілкою Корея та США є те, що вона дозволяє провайдерам 

фінансових послуг надавати будь-які послуги з використанням способу 

поставки 3, при тому, що провайдерам, які використовують спосіб поставки 1 

дозволено надавати лише визначений набір фінансових послуг. Стосовно 

юридичних послуг, то відповідним компаніям з країн ЄС та США буде 

дозволено відкривати власні представництва і в подальшому буде дозволено 

створювати спільні підприємства з корейськими фірмами. 

Таким чином, можна стверджувати, що на сьогодні регіональні 

торгівельні угоди стали однією з найважливіших рушійних сил лібералізації 

ринків. При цьому, РТУ у сфері торгівлі послуг укладаються, в основному з 

ініціативи розвинутих країн з міцним потенціалом у сфері експорту 

конкурентоздатних послуг.  В той же час, слід відмітити особливу тенденцію 

поширення РТУ серед великих та малих економіках. Так, досі не підпиваними 

залишаються відповідні угоди між найбільшими гравцями СОТ – ЄС, США, 

Китаєм, Бразилією, Індією. Навпаки, можна спостерігати переважання угод між 

лідерами міжнародної торгівлі послугами та країнами, що розвиваються. 

Причини даної ситуації можуть знаходитись в різних площинах. Так, 

велике значення мають відмінності в регулюванні – великі країни можуть 

дозволити не рахуватися з регуляторними принципами більш слабкого 

партнера. В той час, як для малих економік прийняття регулювання великих 

країн та конвергенція з їхніми стандартами регулювання сприймаються як 
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вигідні рішення, особливо, якщо мова йде про надання преференційного 

доступу на великий ринок в якості компенсації. В той же час, на практиці 

подібний режим має найбільше знчення для торгівлі товарами, ніж для торгівлі 

послугами, оскільки регулювання у більшості секторних послуг набуває 

недискримінаційної форми, тобто правила розповсюджуються на всі компанії 

внутрішнього ринку, незалежно від того, до якої держави вони належать [119].  

Крім того, сучасні угоди між країнами Півночі та Півдня передбачають 

наявність нового суб’єкту попиту на інтеграцію – ТНК, зацікавлених у 

створенні регіональних виробничих мереж, що охоплюють території як 

розвинутих країн, так і країн, що розвиваються. Це пояснює зростаючу 

активність ділових кіл розвинених країн у просуванні нових проектів 

регіональної інтеграції. 

В той же час, ряд країн, особливо з низьким рівнем доходу та слабким 

потенціалом у сфері торгівлі послугами, продовжують  обережно ставитися до 

таких угод. Особливої уваги заслуговують питання узгодження зобов’язань по 

лібералізації ринків, прийнятих у межах РТУ, та національних процесів у сфері 

регулювання. Нові підходи в цій сфері можуть здійснювати серйозний вплив на 

національні режими регулювання та національні сектори послуг.  

Сфера послуг та, зокрема, міжнародна торгівля послугами, як це 

зазначалось в п. 1.3 даної роботи, здійснює значний вплив на економічний 

розвиток  країн та їх конкурентоспроможність. Бар’єри в міжнародній торгівлі 

послугами мають негативний вплив на ефективність функціонування 

національних економік (табл. 2.3.5). Для виявлення цього впливу в розрізі 

торгівлі за видами послуг використаємо кореляційний аналіз. Припустивши, що  

країнам з високим рівнем митного захисту в сфері товарної торгівлі 

притаманний і високий рівень митного захисту і сфери послуг, та зважаючи на 

відсутність даних про рівень митного захисту різних країн  в сфері міжнародної 

торгівлі послугами, як показник рівня відкритості національного сектору 

послуг використаємо простий середній РНБ? тариф (розрахований СОТ як 

просте середнє діючих тарифів у сфері товарної торгівлі). В якості даних для 
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кореляційного аналізу використана інформація про середній РНБ тариф та 

Індекс глобальної конкурентоспроможності для 148 країн (включно з 

Україною) у 2013 році (всі країни з наявними повними даними 2013 року). 

Джерелом даних про значення Індексу глобальної конкурентоспроможності та 

його компонентів є дані Світового економічного форуму [120], даних про 

середній РНБ тариф – дані СОТ [121]. Даний аналіз спрямований на виявлення 

особливостей впливу рівнів протекціоністського захисту на рівень глобальної 

конкурентоспроможності країн (оцінений компонентами ГІК). 

Результати кореляційного аналізу свідчать про те, що зростання рівня 

митного захисту має негативний вплив на внутрішнє економічне середовище 

країн (оцінено індексами, що входять до ГІК) та призводить до зниження 

конкурентоспроможності національної економіки. До того ж розрахований на 

основі даних 2012 року коефіцієнт кореляції вказує на обернений зв'язок між 

величиною  середнього РНБ 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. 

Таблиця 2.3.5 

Матриця кореляції індексів ГІК та середнього РНБ – тарифу 
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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         
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Розмір внутрішнього 

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

Конкурентне 

середовище компаній 
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 РНБ 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: *розраховано за даними [120, 122] 

**Розраховано на основі даних 148 країн; 
1
Простий середній РНБ тариф

 
(Simple Average Applied MFN tariff) – розрахований СОТ як просте середнє 

діючих тарифів, без врахування питомої ваги. 

 

Найсильніший негативний зв’язок простежується між рівнем митного 

захисту та індексами «Вища освіта і професійна підготовка» (r
2 

= - 0,53), 

«Рівень технологічного розвитку» (r
2 

= - 0,51), коефіцієнти кореляції між 

зазначеними величинами вказують на те, що існуючий зв'язок має середню 

силу. Дещо слабший негативний кореляційний зв'язок простежується між 

величиною середнього РНБ тарифу та індексами «Інфраструктура» (r
2 

= - 0,48), 

«Здоров’я і початкова освіта» (r
2 

= - 0,46), «Ефективність ринку» (r
2 

= - 0,44). 

Щодо інших індексів, то вони мають слабкий негативний кореляційний зв’язок 

з величиною середнього РНБ тарифу (для індексів «Конкурентне середовище 

компаній» та «Якість інститутів» r
2 

= - 0,38, для індексу «Розвиненість 

фінансового ринку» r
2 

= - 0,35, для індексів «Ефективність ринку праці» та 

«Інноваційний потенціал» r
2 

= - 0,32, для індексу «Макроекономічна 

стабільність» r
2 

= - 0,29). Коефіцієнт кореляції показника митного захисту та 

індексу «Розмір внутрішнього ринку» мають несуттєвий характер (r
2 

= - 0,09). 

Негативний вплив рівня митного захисту на якість внутрішнього економічного 

середовища, яке визначає конкурентоспроможність країни у світовій економіці, 

вказує на важливість лібералізації сфери міжнародної торгівлі, в тому числі і  

послугами, для сприяння соціально-економічному розвитку та укріпленню 

позицій країни в міжнародному економічному просторі.  

Таким чином, проведення політики відкритості сприяє інтенсифікації 

зовнішньоторговельних зв’язків. Протягом аналізованого періоду, як вже 

зазначалось в ході дослідження, відбулося певне переформатування сфери 

міжнародної торгівлі послугами та зростання важливості країн, що 

розвиваються, та країн з перехідною економікою, як експортерів послуг. Втім, 

зростання як сукупного обсягу експорту, так і експорту окремих видів послуг у 
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зазначених 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, що може бути розраховано за 

формулою [1]: 
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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. 

 Здійснивши деякі заміни (
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) та 

підстановки, формулу 1 можемо зобразити в наступному вигляді: 

 
...........

1
послбізнінкомунікбудівелюткомпфінансстрахроялтіперсоналтуристтрансп IIIIIIIIII

m
І    (2), 

де кожен доданок відображає рівень орієнтованості країни на експорт 

зазначеного виду послуг. Дана формула є авторською розробкою і являє собою, 

по суті, добутком середньорічного темпу зростання обсягів експорту такого 

виду послуг в країні, діленого на середньорічний темп зростання обсягів 

експорту цього виду послуг в світі та питомої ваги даного виду послуг у 

структурі експорту послуг країни діленого на питому вагу даного виду послуг у 
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структурі експорту послуг світу. 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. Величина І є середнім арифметичним всіх Іі та 

виступає узагальнюючим показником успішності країни у нарощуванні своєї 

ваги у експорті всіх видів послуг. 

 Найвищі значення інтегральної оцінки структурно-кількісної динаміки 

експорту (далі – інтегральної оцінки) характерні для країн з перехідною 

економікою та країн, що розвиваються (табл. 2.3.6). 

 Таблиця 2.3.6 

Інтегральна оцінка структурно-кількісної динаміки експорту країн світу  

у 2000 – 2013 рр. 

Країна Величина І Країна Величина І 

Канада 0,70 Естонія 2,22 

Франція 1,16 Угорщина 3,30 

Німеччина 1,44 Латвія 1,52 

Італія 0,76 Литва 2,03 

Японія 0,68 Польща 1,76 

Великобританія 1,15 Румунія 3,97 

США 0,83 Словаччина 0,96 

Бразилія 0,89 Словенія 1,87 

Китай 3,51 Білорусь 4,65 

Індія 2,84 Киргизстан 16,39 

РФ 5,24 Молдова 4,52 

Південна Африка 0,65 Україна 4,80 

Болгарія 2,42 - - 

Чеська Республіка 2,15 - - 

Джерело: розраховано за даними [122]. 

 Так, для країн з перехідною економікою значення інтегральної оцінки 

варіюється від 4,5 для Молдови до 16,4 для Киргизстану. Країнам, що 

розвиваються, притаманні значення інтегральної оцінки в більш ширшому 

діапазоні – від 5,24 для РФ до 3,51- для Китаю та 2,84- для Індії, значення 

показника для Бразилії та Південної Африки складає менше 1. Здебільшого, 

високі значення інтегральної оцінки для зазначених країн пояснюються 

реалізацією накопиченого і невикористаного до початку аналізованого періоду 

потенціалу та, зазвичай, нижчою вартістю експортованих послуг, ніж у 

розвинених країнах. Інтегральна оцінка для країн – нових членів ЄС 
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знаходилася в широкому діапазоні – від майже 0,96 для Словаччини, до 4- для 

Румунії. Ряд розвинених країн мали інтегральну оцінку вищу 1 - це Німеччина 

(1,44), Франція (1,16) та Великобританія (1,15), оцінки інших країн з 

досліджуваної групи були нижчі за 1 - це США (0,83), Італія (0,76), Канада (0,7) 

та Японія (0,68). 

 Серед країн «Великої Сімки» Німеччина мала найкращі показники 

структурно-експортної динаміки. Так, з 7 позиціями експорту послуг оцінка 

структурно-кількісної динаміки експорту (далі оцінка) була вищою за 1 (табл. 

2.3.7).  

 Таблиця 2.3.7 

Оцінка структурно-кількісної динаміки експорту за видами послуг 

 країн «Великої Сімки» у 2000 та 2013 рр. 

Вид послуг/країна Великобританія Італія Канада Німеччина США Франція Японія 

Туристичні послуги 0,39 1,00 0,60 0,55 0,72 0,85 0,59 

Транспортні послуги 0,44 0,44 0,50 1,30 0,47 1,02 0,86 

Роялті та ліцензійні платежі 0,41 0,77 0,40 1,49 2,26 1,34 2,63 

Персональні, культурні і 
рекреаційні послуги 

1,97 0,16 1,79 0,30 0,24 2,89 0,07 

Інші бізнес послуги 0,80 0,66 0,78 1,34 0,62 1,26 0,68 

Страхові послуги 1,95 0,98 0,57 2,57 1,13 0,46 0,07 

Фінансові послуги 2,62 0,87 0,79 0,86 1,77 0,38 0,25 

Будівельні послуги 1,00 0,04 0,07 1,42 0,13 0,78 1,51 

Комп'ютерні та інформаційні 
послуги 

0,60 0,31 0,72 1,21 0,22 0,60 0,04 

Комунікаційні послуги 1,35 2,42 0,81 3,34 0,78 2,01 0,08 

Джерело: розраховано за даними [122]. 

 Великобританія мала найкращі показники по експорту фінансових, 

страхових, персональних, культурних та рекреаційних послуг, комунікаційних 

та будівельних послуг. Франція протягом досліджуваного періоду мала кращі 

ніж середньосвітові показники по експорту комунікаційних, персональних, 

культурних та рекреаційних послуг, транспортних та інших бізнес - послуг, 

роялті та ліцензійних платежів. Італія та Японія оцінку вищу за 1 мали лише за 

двома позиціями експорту послуг, перша - по експорту комунікаційних та 

туристичних послуг, друга - по експорту роялті та ліцензійних платежів, а 

також будівельних послуг. В Канаді лише по одній експортній позиції оцінка 

була вище 1 – по персональних, культурних та рекреаційних послугах. 

 В групі країн БРІКС Російська Федерація за підсумками періуду 2000 – 

2013 рр. була за динамічно структурними показниками лідером з експорту 
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послуг. Так, за всіма позиціями експорту послуг, окрім роялті та ліцензійні 

платежі, РФ мала  оцінки вищі за 1, а оцінка експорту будівельних послуг 

(32,77) найвища серед всіх досліджуваних країн. 

Таблиця 2.3.7 

Оцінка структурно-кількісної динаміки експорту за видами послуг 

 країн БРІКС у 2000 – 2013 рр. 

Вид послуг/країна Бразилія Індія Китай 
Південна 

Африка 
РФ 

Туристичні послуги 1,15 1,09 1,52 3,44 1,20 

Транспортні послуги 1,15 1,83 3,76 0,36 3,40 

Роялті та ліцензійні платежі 0,30 0,05 0,20 0,03 0,38 

Персональні, культурні і рекреаційні послуги 0,09 4,87 0,64 0,38 3,17 

Інші бізнес послуги 2,40 1,34 3,64 0,18 2,80 

Страхові послуги 0,29 1,62 5,23 0,13 1,78 

Фінансові послуги 1,78 3,29 0,96 0,82 1,48 

Будівельні послуги 0,003 0,23 11,96 0,15 32,77 

Комп'ютерні та інформаційні послуги 0,33 13,16 7,03 0,28 3,97 

Комунікаційні послуги 1,39 0,89 0,14 0,76 1,48 

Джерело: розраховано за даними [122]. 

 Китай протягом досліджуваного періоду нарощував свою вагу у 

міжнародній торгівлі за 6 видами послуг - транспортні, страхові, туристичні, 

будівельні, комп’ютерні, інформаційні та інші бізнес - послуги. Індія за 7 

видами послуг має оцінку вищу одиниці – за туристичними, транспортними, 

персональними, культурними та рекреаційними послугами, страховими, 

фінансовими, комп’ютерними та інформаційними, а також іншими бізнес - 

послугами. Бразилія має оцінки вищі за 1 з експорту п’яти видів послуг- 

туристичних, транспортних, фінансових, комунікаційних та інших бізнес - 

послуг. Південна Африка мала вищу за 1 оцінку лише по експорту туристичних 

послуг. 

Всі країни - нові члени ЄС мають інтегральну оцінку структурно-

кількісної динаміки експорту вищу одиниці (окрім Словаччини, для якої ця 

величина становить 0,96). 7 з 10 країн групи мають яскраво виражене 

спрямування на експорт певного виду послуг (табл. 2.3.8). Для Болгарії, Румунії 

та Польщі це експорт комп’ютерних та інформаційних послуг, Угорщини та 

Естонії – персональних, культурних та рекреаційних послуг, Литви – 

транспортних послуг, Словенії – комунікаційних послуг, Чеської Республіки – 

страхових послуг. До того ж оцінки структурно-кількісної динаміки експорту 
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страхових послуг для Чеської Республіки  та транспортних послуг для Литви 

найвищі по зазначених видах послуг серед всіх досліджуваних країн. 

Таблиця 2.3.8 

Оцінка структурно-кількісної динаміки експорту за видами послуг 

 країн – нових членів ЄС у 2000 – 2013 рр. 

Вид послуг/країна Болгарія Естонія Латвія Литва Польща Румунія 
Словач

чина 
Словенія 

Угорщи

на 

Чеська 
Республ

іка 

Туристичні послуги 3,05 1,07 1,69 1,52 1,02 0,89 2,54 1,86 0,70 1,33 

Транспортні послуги 1,00 2,25 2,70 9,12 2,71 4,48 1,28 1,81 3,14 1,60 

Роялті та ліцензійні 
платежі 

0,07 0,11 0,16 3,21 0,23 3,36 0,01 0,12 2,40 0,14 

Персональні, культурні 

і рекреаційні послуги 
0,99 6,15 1,86 0,62 2,39 0,30 0,67 1,67 21,37 0,58 

Інші бізнес послуги 0,37 1,46 1,00 0,72 1,79 3,52 0,63 0,95 1,37 0,96 

Страхові послуги 1,55 0,03 0,21 0,00 0,08 0,56 0,26 1,51 0,05 10,22 

Фінансові послуги 0,11 0,59 2,52 0,73 0,26 0,29 0,10 0,11 0,06 0,00 

Будівельні послуги 0,52 4,39 2,71 3,21 2,85 8,74 1,58 2,60 1,03 1,14 

Комп'ютерні та 

інформаційні послуги 
15,90 1,81 1,39 0,29 5,83 13,06 1,64 0,29 1,82 4,27 

Комунікаційні послуги 0,61 4,28 0,91 0,82 0,46 4,52 0,91 7,80 1,03 1,28 

           

 5 7 7 4 6 6 4 6 7 6 

Джерело: розраховано за даними [122]. 

Естонія, Латвія та Угорщина за 7 групами експорту послуг мають оцінку 

вищу одиниці. Польща, Румунія, Словенія та Чеська Республіка - за шістьма 

групами, Болгарія - за п’ятьма, а Литва та Словаччина - за чотирма. Загалом, 

найслабші позиції країн даної групи в експорті фінансових послуг, а 

найсильніші - в експорті комп’ютерних та інформаційних послуг. 

 Країни СНД показували одні з найвищих результатів структурно-

кількісної динаміки експорту за деякими видами послуг. Білорусь мала оцінки 

вищі за 1 по 6 групах експорту послуг – туристичних, транспортних, 

персональних, культурних та рекреаційних, будівельних, комунікаційних, 

комп’ютерних та інформаційних послугах. Киргизстан - по п’яти групах 

експорту послуг має оцінки вищі за одиницю – транспортних, будівельних, 

туристичних, персональних, культурних та рекреаційних і інших бізнес - 

послугах, причому оцінки структурно-кількісної динаміки по трьох останніх 

видах послуг є найвищими з усіх досліджуваних країн. Молдова 

характеризувалася вищими за одиницю оцінками за п’ятьма групами експорту 

послуг - туристичних, транспортних, комп’ютерних та інформаційних, 
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будівельних і комунікаційних послуг, до того ж оцінка по останніх була 

найвищою серед всіх досліджуваних країн.  

Таблиця 2.3.9 

Оцінка структурно-кількісної динаміки експорту за видами послуг 

деяких країн СНД у 2000 – 2013 рр. 

Вид послуг/країна Білорусь Киргизстан Молдова Україна 

Туристичні послуги 1,32 44,90 2,21 5,35 

Транспортні послуги 7,32 3,44 3,77 2,47 

Роялті та ліцензійні платежі 0,36 0,03 0,25 4,26 

Персональні, культурні і рекреаційні послуги 3,58 96,77 0,26 9,09 

Інші бізнес послуги 0,33 4,83 0,92 1,34 

Страхові послуги 0,17 0,04 0,02 0,36 

Фінансові послуги 0,13 0,17 0,08 1,10 

Будівельні послуги 13,48 13,23 10,29 1,15 

Комп'ютерні та інформаційні послуги 18,14 0,02 13,51 20,87 

Комунікаційні послуги 1,65 0,51 13,93 2,02 

Джерело: розраховано за даними [122]. 

В Україні за дев’ятьма з десяти експортними групами послуг оцінки 

структурно-кількісної динаміки експорту вищі за 1(всі експортні групи, окрім 

страхових послуг). Також Україна має найвищі оцінки по експорту 

комп’ютерних та інформаційних послуг, роялті та ліцензійні платежі, серед всіх 

досліджуваних країн. 

Загалом, для країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою 

(країн БРІКС, СНД та нових членів ЄС) оцінки структурно-кількісної динаміки 

експорту за всіма видами послуг вищі та знаходяться в більш широкому 

діапазоні, ніж для розвинених країн. 

Підсумовуючи вищевикладене, можемо зробити висновки, що зниження 

рівня митного захисту позитивно впливає на зовнішню торгівлю послугами, 

що, в свою чергу, сприяє підвищенню конкурентоспроможності країн. 

Протягом 2000 – 2013 рр. структура та динаміка експорту послуг у 

досліджуваних країн мала значні відмінності. Оцінка структурно-кількісної 

динаміки експорту за всіма групами послуг вказала на значне нарощування 

ваги у міжнародній торгівлі послугами країн з перехідною економікою та країн, 

що розвиваються. 
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Висновки до розділу 2 

 

В ході дослідження особливостей розвитку та регулювання міжнародного 

ринку послуг, зроблені наступні висновки: 
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1. Виявлено сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку послуг в 

умовах глобалізації світового господарства та визначено, що темпи зростання 

міжнародної торгівлі знизилися практично для всіх економік світового 

співтовариства – як для розвинутих країн, так і країн, що розвиваються, та 

країн, з перехідною економікою. Світовий експорт послуг за період 1980-2008 

рр. зріс з 381 млрд. дол. США до 3,8 трлн. дол. США.; у 2009 - 3,4 трлн. дол., у 

2012 р. - 4,4 трлн. дол. США та 4,7 млрд. дол. США у 2013 р. зберігається 

тенденція до збереження лідируючих позицій у міжнародній торгівлі послугами 

за розвинутими країнами. Серед них, провідними експортерами є: Сполучені 

Штати Америки, Франція, Великобританія, Нідерланди (найбільші експортери 

послуг) та Німеччина, Японія, Італія (найбільші імпортери послуг). Особливо 

важливим видом послуг є транспортні, на які припадає 20 % світового експорту 

послуг, що значно випереджають за даними показниками фінансові послуги  

(9,1 %) та комунікаційні послуги (2,5 %). Це пояснюється тим, що домінуючою 

формою торгівлі у транспортному секторі є транскордонне надання послуг 

(спосіб поставки 1) у поєднанні з товарною торгівлею та переміщенням людей. 

2. Розкрито особливості впливу функціонування міжнародного ринку 

послуг та визначено, що динаміка світового експорту послуг перекликається з 

динамікою світового ВВП. Так, спад у світовій економіці чи гальмування її 

розвитку, що відбувалося в 2000-2001, 2005, 2008-2009, 2011-2013 роках 

позначився і на темпах зростання світового експорту послуг на 

макроекономічні показники розвитку національних економік. Позитивна 

кореляція ВВП на одну особу та експорту всіх видів послуг була лише в ряді 

країн з перехідною економікою та з економікою, що розвивається. Загалом, 

позитивна кореляція між ВВП і експортом послуг сильніша в групах країн, що 

розвиваються, країнах – нових членах ЄС та країнах з перехідною економікою, 

ніж у розвинених країнах. Експорт різних видів послуг неоднаково чутливий до 

коливань світового ВВП. Міжнародна торгівля фінансовими, транспортними та 

туристичними послугами більшою мірою залежить від коливань світового ВВП 



153 

 

ніж, приміром, комунікаційні, комп'ютерні та інформаційні послуги в 

розвинених країнах джерелом економічного зростання. 

3. Охарактеризовані особливості лібералізації міжнародної та 

регіональної торгівлі послугами у глобальній економіці та визначено, що 

процеси регіональної інтеграції у сфері міжнародної торгівлі послугами на 

сьогодні стають однією з ознак розвитку світового співтовариства. Стратегії 

розвитку більшості країн, що розвиваються, передбачають в якості одного з 

головних напрямків діяльності поступову лібералізацію сектору послуг, в тому 

числі в автономному режимі. Причому у багатьох випадках, в результаті такої 

лібералізації формується більш відкритий режим, ніж того вимагають 

зобов’язання по ГАТС або ж навіть РТУ. В ході дослідження з'ясовано, що 

зростання рівня митного захисту має негативний вплив на внутрішнє 

економічне середовище країн (оцінено індексами, що входять до ГІК) та 

призводить до зниження конкурентоспроможності національної економіки, а 

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. 

Здійснено оцінку 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.  

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПОЗИЦІОНУВАННЯ 

УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ПОСЛУГ 

 

3.1. Особливості участі України в міжнародній торгівлі послугами 
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 На сьогодні Україна, в якості повноцінного учасника міжнародних 

економічних відносин, зацікавлена у формуванні сприятливого середовища, що 

забезпечувало би розвиток та зростання торгівельних потоків. Членство у 

Світовій організації торгівлі стало надзвичайно вагомим кроком у даному 

напрямі, забезпечивши певний рівень стабільності та прозорості торговельної 

політики в Україні та в країнах-партнерах. В той же час, поглиблення 

регіональної інтеграції створює додаткові можливості для лібералізації торгівлі 

товарами та послугами а, отже, і економічного розвитку нашої країни. 

За результатами попередніх досліджень можна стверджувати, що для 

більшості країн світу сфера послуг є однією з найважливіших складових 

економіки, що є водночас джерелом їх економічного зростання.  Тенденція 

зростання обсягів доходів, отриманих у сфері послуг у загальному валовому 

національному доході, є однією з характеристик постіндустріального етапу 

розвитку сучасних економік. Це, в свою чергу, виступає одним з факторів 

динамічного розвитку міжнародної торгівлі послугами у світовому 

господарстві. 

Слід відзначити, що певною мірою дані процеси характерні і для 

розвитку національної економіки України, проте важливо, щоб тенденція 

якісної та кількісної диверсифікації сфери послуг стала одним з чинників 

збільшення частки країни на міжнародному ринку послуг. 

В процесі дослідження особливостей участі України в міжнародних 

торгівельних потоках слід відзначити тісний взаємозв’язок торгівлі товарів та 

послуг, оскільки остання може виступати в ролі супроводу товарних потоків, 

впливати на розвиток певної частки товарного ринку,  а також стимулювати 

зростання оборотності товарних ресурсів. Тому часто динаміка розвитку 

товарного обміну визначає особливості формування та розподілу міжнародної 

торгівлі послугами. 

Для економіки України також слід відмітити схожі тенденції у динаміці 

міжнародної торгівлі як товарами, так і послугами (рис. 3.1.1). 
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Рис. 3.1.1. Динаміка експорту, імпорту товарів та послуг України  

у 2000-2013 р. 

 Джерело: побудовано автором за даними [123]. 

Зокрема, як для торгівлі товарами, так і для торгівлі послугами 

максимальні показники до 2010 р. були зафіксовані у 2008 р., а саме: експорт 

товарів – 67717 млн. дол. США, експорт послуг – 17895 млн. дол. США, імпорт 

товарів – 83808 млн. дол. США, імпорт послуг – 16154 млн. дол. США. В той 

же час, в результаті світової фінансової кризи слід відзначити різке погіршення 

зовнішньої торгівлі товарами та послугами впродовж 2009-2010 рр. Проте, 

починаючи з 2011 р. відповідні показники продемонстрували зростаючу 

динаміку (за виключенням імпорту послуг). У 2012 р. експорт товарів в світі 

перевищив до кризові показники на 3,7%, експорт послуг – на 8,3 %, імпорт 

товарів – на 7,2 %; натомість імпорт послуг знизився на 1,5 %. Таким чином, 

серед зовнішньоторговельних потоків вітчизняної економіки впродовж 2000-

2013 рр. найбільш динамічною складовою залишався експорт послуг. У 2013 р.  

вартісні показники експорту послуг України становили 20132 млн. дол. США, 

що більш ніж в п’ять разів більше за показники 2000 р. (3895,5 млн. дол. США). 

Показники імпорту послуг впродовж 2009-2013 рр. відновлювались 

повільнішими темпами і на кінець 2013 р. становили 16083 млн. дол. США. 

Про результативність зовнішньої торгівлі товарами та послугами свідчать 

показники торгівельного сальдо, що демонструють відмінні тенденції (рис. 

3.1.2). 
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Рис. 3. 1. 2. Динаміка торгівельного сальдо у зовнішній торгівлі товарами 

та послугами, 2000-2013 р. 

Джерело: побудовано автором за даними [123]. 

 

Відзначимо, що на тлі довгострокової тенденції негативної динаміки 

зовнішньоторговельного сальдо України (починаючи з 2006 р., коли негативне 

сальдо склало 3068 млн. дол. США і до 2013 р., коли сальдо склало – 15742 

млн. дол. США), експорт послуг став вирішальним фактором у формуванні 

довгострокової тенденції позитивного сальдо у зовнішній торгівлі послугами 

України. Зокрема, у 2007 р. сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 

2420 млн. дол. США, що практично у 2,7 рази перевищувало показники 2000 р. 

У 2013 р. експорт послуг перевищував імпорт на 4049 млн. дол. США, а 

показники сальдо зовнішньої торгівлі послугами перевищили аналогічні 

показники 2008 р. у 2,3 рази. 

Крім того, показники частки експорту та імпорту послуг у зовнішній 

торгівлі України з країнами світу протягом 2000-2013 рр. також засвідчили 

позитивну динаміку. Водночас, частка експорту чого??? у загальному 

зовнішньому торгівельному обігу у досліджуваному періоді була в середньому 

на 3% вище, ніж частка імпорту. Так, питома вага експорту послуг у 

генеральній торгівлі України у 2000 р. становила 19,86 %, а питома вага 

імпорту послуг – 16,74%; у 2005 р. – відповідно 21,08 %  та 17,27 %; у 2010 – 

24,05 % та 17,29 % відповідно. За результатами 2013 р. відповідні показники 

становили 23,65 % та 15,95 %, що в цілому не вплинуло на тенденцію 
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переважання експорту послуг у загальній зовнішній торгівлі України. 

Відзначимо, що дані показники є порівняно високими у співставленні з 

відповідними показниками країн різних економічних груп (табл. 3.1.1). 

Таблиця 3. 1. 1 

Частка експорту та імпорту послуг у зовнішній торгівлі України та різних 

груп країн  

  

Частка експорту послуг у 

зовнішньоторговельному 

обороті 

Частка імпорту послуг у 

зовнішньоторговельному 

обороті 

2000 2008 2013 2000 2008 2013 

Україна 19,9 20,9 23,7 16,7 16,2 15,9 

Країни з перехідною 

економікою 11,8 11,9 13,5 21,8 18,7 22,7 

Країни, що розвиваються 14,4 14,1 14,4 18,2 17,8 18,3 

Розвинуті країни 21,6 23,9 25,4 19,4 20,1 20,9 

Джерело: складено автором за даними [106]. 

В цілому, показники питомої ваги експорту послуг для України є вищими 

в порівнянні із середніми значеннями для країн, що розвиваються, та країн з 

перехідною економікою. Показники питомої ваги імпорту послуг, натомість, є 

нижчими, ніж середні показники інших груп країн. Дана обставина, з одного 

боку, може розглядатися як посилення конкурентоспроможності українських 

експортерів послуг, в результаті – скорочення імпорту послуг від іноземних 

постачальників. З іншого боку, невисокі показники частки імпорту послуг у 

загальному торгівельному обороті, можуть свідчити про недостатній рівень 

відкритості національної економіки для диверсифікації на міжнародному ринку 

послуг. 

 В той же час, наведені результати дослідження показників участі України 

у міжнародній торгівлі свідчать про важливість сектора послуг як джерела 

економічного зростання нашої країни. В даному контексті інформативними є 

показники  внеску сектору послуг до формування ВВП національної економіки 

(рис. 3.1.3). 
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Рис. 3. 1. 3. Розподіл ВВП України за секторами його формування,  

2000 р. та 2013 р.   

Джерело: побудовано автором за даними [123]. 

Сектор послуг протягом 2000-2013 рр. значно змінив структуру ВВП 

України за джерелами його формування з огляду на секторальний розподіл. 

Якщо у 2000 р. розподіл між первинним сектором, виробничим сектором та 

сектором послуг становив 16,86 %, 37,63 % та 45,52 % відповідно, то у 2008 р. 

дане співвідношення змінилось по показників 7,59 %, 32,18 % та 60,21 % 

відповідно; за підсумками 2013 р. сектором послуг було сформовано 62,30 % 

ВВП України, на фоні 28,77 % для виробничого сектору та 8,92 % для 

первинного сектору економіки. 

У даному контексті слід звернути особливу увагу на показники частки 

експорту та імпорту послуг у ВВП України. За досліджуваний період зазначені 

показники істотно не змінилися, в той же час, збереглась тенденція 

переважання питомої ваги експорту послуг у ВВП (рис. 3.1.4). 
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Рис. 3. 1. 4. Питома вага експорту та імпорту послуг у ВВП України, 

2000-2013 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [106]. 

В той же час, відзначимо, що дані показники є достатньо високі у 

порівнянні з аналогічними показниками інших країн. Так, середні значення 

частки експорту послуг у ВВП для розвинених країн у 2000 р. становили 4,38%, 

а у 2013 р. – 6,46 %; для країн, що розвиваються – 5,41% та 5,67 % відповідно; 

для країн з перехідною економікою - 6,24 % та 5,38 % відповідно. Відзначимо, 

що серед країн з перехідною економікою Україна зберігає лідерство за 

досліджуваними показниками (табл. 3.1.2). 

Відзначимо, що хоча за показниками питомої ваги експорту послуг у 

ВВП Україна випереджає Вірменію, Азербайджан, Білорусь та Росію, все ж 

поступається відповідним показникам Албанії, Грузії та Молдові. Аналогічну 

ситуацію можна спостерігати і за показниками частки імпорту послуг у ВВП 

зазначених національних економік. Таким чином, країни колишнього 

пострадянського простору, що на сьогодні є лідерами економічного розвитку 

регіону, демонструють більш високі показники зовнішньої торгівлі послугами, 

що повністю відповідає закономірностям розвитку постіндустріального 

суспільства. 

Таблиця 3. 1. 2 

Питома вага експорту та імпорту послуг у ВВП серед країн світу, %.  

Країна/група країн Питома вага експорту послуг Питома вага імпорту послуг 
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у ВВП у ВВП 

 

2000 р. 2008 р. 2013 р. 2000 р. 2008 р. 2013 р. 

Албанія 12,30 19,08 17,41 11,80 18,32 17,30 

Вірменія 7,16 5,53 10,11 10,08 8,34 11,17 

Азербайджан 4,93 3,17 5,72 9,19 7,97 11,54 

Білорусь 9,60 7,01 9,62 5,14 4,33 6,17 

Грузія 11,77 9,85 18,08 9,65 9,69 9,50 

Казахстан 5,71 3,29 2,39 10,03 8,26 5,49 

Молдова 12,78 13,94 13,84 15,65 13,82 13,86 

Росія 3,76 3,08 3,07 6,49 4,54 5,86 

Україна 12,46 9,94 10,92 9,61 8,97 8,73 

Розвинуті країни 4,53 6,62 7,16 4,24 5,68 5,77 

Країни, що розвиваються 4,96 5,82 5,17 5,87 6,66 6,17 

Країни з перехідною економікою 5,39 4,34 4,38 7,09 5,58 6,38 

Всі країни світу 4,63 6,31 6,32 4,62 5,96 5,94 

Джерело: складено автором за даними [106]. 

Відзначимо, що послуги як особливий компонент економічного 

потенціалу національної економіки є важливим джерелом валової доданої 

вартості (ВДВ), створеної господарюючими суб’єктами. Додана вартість в 

умовах ринку є одним із головних показників для оцінки діяльності ступеня 

розвитку економіки в цілому. Для економіки України характерним є 

домінування ролі послуг у формуванні ВДВ національної економіки (рис. 

3.1.5). 

 

Рис. 3. 1. 5. Обсяг та темпи зростання секторів послуг та виробництва у 

ВДВ України, 2000-2013 рр. 

Джерело: складено автором за даними [123]. 

Таким чином, на сьогодні роль сектору послуг у економічному розвитку 

національної економіки є надзвичайно важливою. Підтверджують це також 

показники частки ВДВ у ВВП країни. Так, у 2000 р. для України частка сектору 
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послуг становила 46,6 % ВВП, а у 2013 р. – 62,64 %; для порівняння аналогічні 

показники Білорусії становили 46,68 % та 48,65 %, для Грузії – 55,71 % та 66,57 

%, для Росії – 55,62 % та 59,78 %, для Польщі – 63,89 % та 63,45 % відповідно. 

Таким чином, Україні вдалося досягти порівняно високого зростання частки 

ВДВ сектору послуг у ВВП країни (на 16,04 %). Відзначимо, що в середньому 

серед країн світу у 2000-2013 рр. даний показник становив 68,8 % ВВП, тому 

вважаємо, що активний розвиток сектору послуг може стати міцною 

конкурентною перевагою України на світових ринках. 

Підтвердженням даному твердженню є також переважання частки 

експорту послуг над імпортом у сукупних торгівельних потоках світової 

економіки (рис. 3.1.5). 

 

Рис. 3. 1. 5. Динаміка частки експорту/імпорту послуг України у 

світовому експорті/імпорті послуг та щорічні зміни експорту/імпорту послуг 

України, 2000-2013 рр.  

Джерело: побудовано автором за даними [106]. 

Відзначимо, 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 імпорту послуг у загальносвітовому імпорті зросла з 0,2 % у 

2000 р. до 0,36 % у 2013 р., майже у 1,8 разів. Крім того, дані показники є 

достатньо високими порівняно з іншими країнами з перехідною економікою – у 

2013 р. для Білорусі частка експорту послуг у загальносвітовому експорті 
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склала 0,09 %, а частка імпорту -  0,14%, для Грузії – 0,03 % та 0,06 % 

відповідно, для Молдови – 0,02 % та 0,03 % відповідно, для Казахстану – 0,26 

% та 0,11 % відповідно. Проте, в той же час показники Польщі та Росії є 

вищими, ніж в України – 0,73 % та 0,85 % і 2,79 % та 1,39 % відповідно. 

Очевидним є те, що для групи розвинених країн та країн, що розвиваються, дані 

показники є ще вищими і в середньому у період 2000-2013 рр. склали 67,2 % та 

30,1 % для експорту послуг та 58,1 % та 37,7 % для імпорту послуг відповідно. 

В той же час, для країн з перехідною економікою, загалом, та для країн СНД 

дані показники значно є нижчими – 2,7 % та 2,4 % у загальносвітовому експорті 

послуг та 4,14 % та 3,9 % у загальносвітовому імпорті послуг відповідно. 

Наведені дані ще раз підтверджують важливість активної участі у міжнародній 

торгівлі послугами для прискореного економічного зростання. 

З огляду на встановлений взаємозв’язок торгівельного товарообігу з 

торгівлею послугами, відзначимо схожість географічної структури торгівлі 

послугами України з країнами світу. Зокрема, лідерами як у експорті, так і у 

імпорті послуг України залишаються країни СНД та Європи (табл.3.1.3). 

Таблиця 3. 1. 3 

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами України 

 у 2005 р. та 2013 р. 

Показники 

країни 

(регіоони)  

2005 р. 2013 р. 

Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

Всього, 

тис. дол. 

США 

Частка

, % 

Всього, 

тис. дол. 

США 

Частка,

% 

Всього, 

тис. дол. 

США 

Частка, 

% 

Всього, 

тис. дол. 

США 

Частка, 

% 

Всього 6134742,6 100,0 2934996 100,0 14836264 100,0 7608976,2 100,0 

Країни 

СНД 2849229,2 46,4 520704,9 17,7 6050703 40,8 1490415,3 19,6 

    Європа 1870363,4 30,5 1220181 41,6 4973582 82,2 3556011,3 46,7 

    Азія 559425,5 9,1 451226,8 15,4 1500135,1 30,2 1617092,8 21,3 

    Африка 72193 1,2 28636,8 1,0 164108,1 10,9 35187,6 0,5 

    Америка 476812,8 7,8 391737,1 13,3 1771005 11,9 585068,5 7,7 

   Австралія 

і Океанія 6854,6 0,1 1665,4 0,1 82679,5 4,7 4268,5 0,1 

Джерело: складено автором за даними [123]. 
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 Відзначимо, що протягом досліджуваного періоду географічний розподіл 

експорту та імпорту послуг України був відносно нерівномірним. Зокрема, 

якщо у 2005 р. на країни СНД припадало 46,4 % всього експорту послуг та 17,7 

% всього імпорту послуг, то у 2013 р. ситуація змінилася – лідерство зайняли 

країни Європи. Питома вага експорту до країн СНД зменшилась на 5,6 %, а до 

країн Європи зросла на 51,7 %. В той же час, для обох регіонів зросла питома 

вага імпорту послуг – на 1,9 % для країн СНД та на 5,1 % для країн Європи. 

Крім того, країни Азії значно зміцнили свої позиції в якості імпортерів послуг 

до України – їх питома вага у загальному імпорті послуг  у 2013 р. зросла на 5,9 

%, змістивши, таким чином, країни СНД на третю позицію серед головних 

імпортерів послуг. 

Відчутних змін зазнали також вартісні показники експорту та імпорту 

послуг за регіонами світу. Так, обсяг експорту послуг України у 2013 р. в 

порівнянні з показниками 2005 р. зріс для всіх груп країн, проте найбільше 

зростання зафіксовано для країн Австралії та Океанії – у 12,06 разів (або на 75,8 

млн. дол. США), країн Азії – у 2,68 рази (на 940,7 млн. дол. США), для країн 

Європи – у 2,66 рази (3103,2 млн. дол. США). В той час, як у вартісному вимірі 

найбільше зріс експорт до країн СНД, у відносному значенні даний показник 

становив 2,12 рази. 

Схожі тенденції спостерігаються також і в імпорті послуг. Лідерами за 

темпами змін у період 2005-2013 рр. стали країни Азії, імпорт з яких зріс у 3,58 

рази (на 1165,87 млн. дол. США); країни Європи – у 2,91 рази (на 2335,83 млн. 

дол. США) та країни СНД – у 2,86 рази (на 969,71 млн. дол. США). Таким 

чином, можемо відзначити суттєві зміни у експорті/імпорті послуг України з 

країнами світу за регіонами. Чітко можемо відзначити тенденцію переорієнтації 

зовнішньої торгівлі послугами з країн СНД на країни Європи, що підтверджує 

стратегічну орієнтацію економіки України до вектору євроінтераційних 

процесів. 

У розрізі окремих країн, можемо чітко відзначити топ-10 лідерів у 

експорті та імпорті послуг України (табл. 3.1.4, табл. 3.1.5). 
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Таблиця 3. 1. 4. 

Топ-10 країн лідерів за експортом послуг з України у 2005 р., 2010 р., 

2013 р.  

№ 

з/п 

Країна 

Обсяг 

експорту 

послуг, 

млн. дол. 

США 

Країна 

Обсяг 

експорту 

послуг, 

млн. дол. 

США 

Країна 

Обсяг 

експорту 

послуг, 

млн. дол. 

США 

2005 р. 2010 р. 2013 р. 

1 
Російська 

Федерація 
2574,53 

Російська 

Федерація 
436,69 

Росiйська 

Федерацiя 
5475,65 

2 Великобританія 300,20 

Сполученi 

Штати 

Америки 

306,75 Швейцарiя 1030,04 

3 Швейцарiя 296,19 
Сполучене 

Королівство 
271,35 

Велика 

Британія 
784,26 

4 Кіпр 242,35 Кіпр 213,54 США 733,62 

5 Німеччина 185,81 Німеччина 171,30 Нiмеччина 691,59 

6 Бельґiя 145,50 Австрія 127,49 Кiпр 430,44 

7 Угорщина 128,21 Швейцарiя 111,09 Бельґiя 327,18 

8 Туркменістан 107,99 Туреччина 93,86 

Вiрґiнськi 

Острови 

(Брит.) 

300,34 

9 Австрія 94,88 Швецiя 90,63 Панама 290,23 

10 Туреччина 90,23 Польща 76,96 

Oб’єднанi 

Арабськi 

Емiрати 

250,38 

Джерело: складено автором за даними [123]. 

Слід відзначити, що у період 2005-2013 рр. лідерами серед країн-

партнерів у експорті послуг з України залишались Російська Федерація, 

Швейцарія, Великобританія, США, Німеччина, Кіпр та ін., тобто більшість 

становлять країни Європи. В той же час, за темпами зростання експорту до 

даних країн слід відмітити суттєві відмінності (рис. 3.1.6). 

В той час, як лідером за експортом послуг все ще залишається Російська 

Федерація, темпи зростання та темпи приросту експорту послуг до країн 

Європи є вищими. Зокрема, у 2013 р. темпи приросту експорту послуг до Росії 

становили 112,7% (у 2,13 рази), в той час як до Німеччини – 272 % (у 3,72 рази), 

до Швейцарії – 247,8 % ( у 3, 48 рази), до Великобританії – 161,2 % (у 2,61 

рази). 
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Рис. 3. 1. 6. Показники обсягів експорту послуг України до країн світу 

(2013 р. в порівнянні з показниками 2005 р.), млн. дол. США та разів. 

Джерело: побуовано автором за даними [123]. 

Визначені тенденції підтверджують переорієнтацію національних 

експортерів на європейські ринки та посилення конкурентоспроможності 

національної економіки, хоча водночас зберігається залежність розвитку 

вітчизняного експорту від російського ринку. 

Аналогічні тенденції слід відзначити також і у імпорті послуг. У період 

2005-2013 рр. лідери серед країн-імпортерів послуг України практично не 

змінились – серед країн СНД позиції лідера утримує Російська Федерація, інші 

торгівельні партнери – країни Європи. До десятки лідерів за імпортом послуг 

до України увійшли також США та Туреччина. 

Варто відзначити, що саме європейські країни є лідерами за показниками 

абсолютного та відносного зростання імпорту послуг до України (рис. 3.1.7). 

 

 

 

 

Таблиця 3. 1. 5. 
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Топ-10 країн - лідерів за імпортом послуг до України у 2005 р., 2010 р., 

2013 р.  

№ 

з/п 

Країна 

Обсяг 

імпорту 

послуг, 

млн. дол. 

США 

Країна 

Обсяг 

імпорту 

послуг, 

млн. дол. 

США 

Країна 

Обсяг 

імпорту 

послуг, 

млн. дол. 

США 

2005 р. 2010 р. 2013 р. 

1 
Російська 

Федерація 
436,69 Кiпр 817,55 

Росiйська 

Федерацiя 
1254,76 

2 
Сполученi Штати 

Америки 
306,75 

Росiйська 

Федерацiя 
793,48 

Велика 

Британія 
1062,65 

3 
Сполучене 

Королівство 
271,35 

Велика 

Британія 
598,84 Кiпр 1037,03 

4 Кіпр 213,54 США 379,42 Нiмеччина 625,69 

5 Німеччина 171,30 Нiмеччина 353,42 США 363,13 

6 Австрія 127,49 Францiя 230,18 Швейцарiя 320,71 

7 Швейцарiя 111,09 Туреччина 224,72 Туреччина 217,77 

8 Туреччина 93,86 Швейцарiя 178,58 Австрiя 208,75 

9 Швецiя 90,63 Швецiя 158,89 Нiдерланди 202,05 

10 Польща 76,96 Австрiя 144,05 
Вiрґiнськi 

Острови(Брит.) 
91,95 

Джерело: складено автором за даними [123]. 

Зокрема, у 2013 р. темпи приросту імпорту послуг з Росії складали 187,3 

% (у 2,87 рази). 

 

Рис. 3. 1. 7. Показники обсягів експорту послуг до країн світу (2013 р. в 

порівнянні з показниками 2005 р.), млн. дол. США, разів. 

Джерело: складено автором за даними [123]. 
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У той же час аналогічні показники для Кіпру склали 385,64 % (у 4,86 

рази), для Німеччини – 265,25 % (у 3,65 рази), для Великобританії – 291,6 % (у 

3,92 рази), для Швейцарії – 188,6 % (у 2,89 рази). 

Таким чином, можемо відзначити очевидно велику роль євразійського 

регіону в експорті послуг України, у той час, як у імпорті послуг значну роль 

відіграє європейський інтеграційний вектор. 

Перейдемо до розгляду галузевої структури торгівлі послугами України. 

Транспортний сектор в Україні робить досить суттєвий вклад в ВВП та є 

найважливішою статтею експорту послуг (майже 42 % в структурі загального 

експорту послуг у 2013 р.). Така висока питома вага транспортних послуг у 

структурі експорту послуг пояснюється наявністю в України досить розвиненої 

інфраструктури трубопровідного,  водного та залізничного транспорту. Вигідне 

географічне положення обумовлює важливе значення України як транзитної 

держави. Втім наявний в Україні транзитний потенціал, обумовлений, як 

зазначалось вище, вигідним географічним положенням не використовується  

повною мірою. Дана ситуація обумовлена деякими політичними міркуваннями 

країн основних постачальників енергоресурсів на ринки Європейського Союзу, 

і в більшій мірі станом транспортного сектору вітчизняної економіки. Натепер 

вітчизняні показники якості транспортної інфраструктури, безпеки, 

енергоефективності значно нижчі від тих, що диктуються сучасними вимогами. 

Така ситуація призвела до певного переформатування транзитних потоків в 

обхід України. Хоча протягом досліджуваного періоду частка України в 

світовому експорті послуг трималася на рівні 0,8 % – 1 %, а 

зовнішньоторговельне сальдо за цим видом послуг зросло до майже 4 млрд. 

дол.. США в 2013 році (5,2 млрд. дол. США в 2011 році) (рис. 3.1.8) питома 

вага транспортних послуг в структурі експорту послуг України скоротилася з 

майже 77 % до 42 %. Слід відмітити, що така зміна структури експорту послуг 

відбулося в силу випереджального зростання обсягів експорту інших видів 

послуг,  а не скорочення обсягів експорту транспортних послуг (у вартісному 
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вираженні). Втім, реалізація наявного транзитного потенціалу України може 

сприяти збільшенню ролі транспортного сектору в експорті послуг.  

 

Рис. 3. 1. 8. Показники зовнішньої торгівлі транспортними послугами 

України  у 2000 – 2013 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [124]. 

Туризм, нині, є важливою частиною світової економіки, на користь цього 

свідчить суттєва частка туризму у світовому ВВП (близько 9 %), а в 2013 році 

сфера туризму мала найбільшу частку і забезпечила близько чверті всього 

світового експорту послуг. Згідно даних Міжнародної туристичної організації, 

сфера туризму - це важливе джерело зайнятості, в 2011 р. тут працювало понад 

235 млн. осіб. Щодо чисельності осіб, що користуються даними послугами, то в 

2012 р. ця цифра сягнула понад 1 млрд. осіб (загалом з 1990 р. обсяги 

туристичних потоків збільшились у більш як 2 рази). Тенденції розвитку сфери 

туризму України загалом співпадають із загальносвітовими. Так, частка 

туристичних послуг в структурі експорту послуг з 2000 року до 2013 року 

зросла з 10 % до 26 %, а в структурі імпорту з 18 % до 37 %. Слід відмітити, 

також, що протягом досліджуваного періоду значно зросла роль України в 

світовій торгівлі даним видом послуг (рис. 3.1.9). Частки експорту та імпорту 

України в світовій структурі торгівлі до 2005 року були приблизно рівними, з 

2006 року до 2008 року експорт туристичних послуг перевищував імпорт, 

внаслідок чого в 2008 році було відмічено найзначніше позитивне сальдо 
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зовнішньої торгівлі зазначеними послугами (майже 1,75 млрд. дол. США). В 

2009 році, в зв’язку з кризовими явищами в економіці, відбулось зниження 

показників зовнішньої торгівлі туристичними послугами, надалі, з 2009 

простежується тенденція випереджального зростання обсягів імпорту даних 

послуг (від’ємне сальдо в 2013 році у розмірі – «-» 0,68 млрд. дол. США).  

 

Рис. 3. 1. 9. Показники зовнішньої торгівлі України туристичними послугами 

  у 2000 – 2013 рр. 

Джерело: складено автором за даними [124]. 

Третя найбільша за обсягами експорту у 2013 році група послуг – інші 

бізнес послуги. До цієї групи послуг, як вже згадувалось в роботі, відносять 

обслуговування торгових операцій, лізинг, юридичні послуги, бухгалтерські, 

консалтинг, послуги зі зв'язків з громадськістю, маркетингові дослідження, 

вивчення громадської думки, інжиніринг та ін. Частка зазначеної групи у 

структурі експорту послуг України з 2000 року зросла майже в двічі, а в 

структурі імпорту, навпаки зменшилась з 22,2 % у 2000 році до 13,2 у 2013 

році. Загалом зовнішня торгівля України даними послугами демонструє 

позитивну динаміку. Так, торгівельне сальдо, що до 2005 року 

характеризувалось від’ємними величинами, з 2006 року перетворилося на 

додатне, і з 2010 року стабільно зростає (1,1 млрд. дол. США у 2013 році). 

Частка України в світовому експорті послуг зазначеної групи зросла з майже 

0,1 % у 2000 році до 0,26 % у 2013 році, частка в імпорті коливалася протягом 
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досліджуваного періоду з майже 0,14 % до 0,34 %. Дані тенденції свідчать про 

закріплення за Україною ролі нетто - експортера зазначених послуг (надання 

яких, зазвичай, в основній своїй масі, вимагає високого рівня кваліфікації та 

спеціальних знань) (3.1.10). 

 

Рис. 3. 1. 10. Показники зовнішньої торгівлі України іншими бізнес - послугами  

у 2000 – 2013 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [124]. 

У 2012 році в структурі світового ринку інформаційних технологій 49% витрат 

припадало на обладнання, 32% - на послуги в сфері ІТ (без урахування 

телекомунікаційних послуг) і 19% - на розробку програмного забезпечення. Втім, в 

розрізі національних економік структура ІТ-ринку значно різниться. Для розвинених 

країн характерне переважання сукупної частки витрат на ІТ-послуги та розробку 

програмного забезпечення, в країнах, що розвиваються, превалюють витрати на 

обладнання (наприклад,  для США характерна така структура витрат: ІТ-послуги - 

43%, розробка програмного забезпечення - 29%, обладнання - 28 %; для Китаю 

характерна інша структура витрат - 13,8%, 6,9% і 79,3%, відповідно). При існуючих 

нині тенденції зростання різних секторів ІТ-ринку, в короткостроковій перспективі 

не відбудеться значного зміни його структури [125]. 

Значні обсяги світового  ринку інформаційних технологій і високі темпи його 

зростання є широким полем можливостей для українських ІТ-компаній. Сучасні 
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тенденції розвитку українського ІТ-сектора свідчать про зростання значущості 

України як важливого глобального центру офшорного програмування. Протягом 

останнього десятиліття український ІТ-сектор зростав високими темпами і зараз 

Україна входить до числа країн - найбільших експортерів ІТ-послуг у світі. 

Основними напрямами розвитку ІТ-сектора в Україні є ІТ-аутсорсинг і розробка 

програмного забезпечення. На сьогодні Україна - один з найбільш привабливих 

напрямків аутсорсингу в Європі. У 2011 році країна була удостоєна звання 

«аутсорсинговий напрямок року» в рамках «European Outsourcing Excellence 

Awards» [126].  

Протягом всього досліджуваного періоду спостерігалося зростання частки 

України в світовому обсязі експорту комп’ютерних та інформаційних послуг з 0,01 

% у 2000 році до 0,48 % у 2013 році, частка в імпорті зазначених послуг знаходилась 

в діапазоні від 0,08 % до 0,18 %. В 2013 році було зафіксоване найбільше позитивне 

сальдо зовнішньої торгівлі цими послугами, яке склало близько 0,95 млрд. дол. 

США, загалом за обсягами експорту у 2013 році - це четверта найбільша група 

послуг (7 % від всього експорту послуг України) (3.1.11). 

За оцінками фонду «Global Foundation Technology»,  експортоорієнтований ІТ-

аутсорсинг один з найдинамічніших напрямів розвитку бізнесу в українській сфері 

ІТ [127]. Вигідне географічне положення, культурні особливості, великий резерв 

робочої сили та значний науковий потенціал відіграють важливу роль у формуванні 

аутсорсингового ландшафту України. В даний час галузь інформаційних технологій 

є однією з найбільш інвестиційно привабливих в Україні, що пов'язано не тільки з 

можливостями української економіки, але й з загальною кон'юнктурою світового 

ринку. 
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Рис. 3. 1. 11. Показники зовнішньої торгівлі України комп’ютерними та 

інформаційними послугами  у 2000 – 2013 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [124]. 

За обсягами експорту послуг у 2013 році п’яту позицію займали комунікаційні 

послуги - 3,1 % в структурі всього експорту послуг. Слід, також відмітити, що 

частка цих послуг в експорті зросла з 2,3 % у 2000 році. Частка зазначених послуг в 

імпорті протягом досліджуваного періоду, навпаки, скоротилась з 3,8 % до 2 %. На 

початку досліджуваного періоду для торгівлі даними послугами було характерно 

незначне від’ємне сальдо, але вже з 2003 року воно перетворилось на додатне і 

досить стабільно зростало до кінця досліджуваного періоду (окрім 2008 та 2012, 

2013 років). З 2000 року до 2013 року частка України в світовому експорті 

комунікаційних послуг зросла з 0,26 % до 0,5 %, а в імпорті зменшилась з 0,28 % до 

0,14 % в 2012 році та знову зросла до 0,27 % в 2013 році (3.1.12). Таким чином, 

величина зовнішньоторгівельного сальдо комунікаційних послуг в 2013 році 

становила 0,28 млрд. дол. США  (найбільше позитивне сальдо зафіксовано в 2011 

році – 0,43 млрд. дол. США). 
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Рис. 3. 1. 12. Показники зовнішньої торгівлі України комунікаційними 

послугами у 2000 – 2013 рр. 

Джерело:складено автором за даними [124]. 

На початку 2000-х років фінансовий ринок України був одним із 

найпривабливіших в європейському регіоні, як наслідок в наступні роки 

відбувалося нарощення присутності іноземних банків та збільшення іноземного 

капіталу в фінансовій системі України,  вже на початок 2010-х у вітчизняній 

банківській системі діяло близько півсотні банків з іноземним капіталом. За 

даними НБУ, частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків на кінець 

2013 року становила 34 %. Така ситуація у фінансовому секторі крани 

обумовлює перевищення обсягів імпорту фінансових послуг над їх експортом. 

Загалом, протягом досліджуваного періоду відбулося збільшення питомої ваги 

фінансових послуг у зовнішній торгівлі послугами України. Так, їх експорт зріс 

з 0,6 % до 1,8 % загального обсягу експорту послуг України, а імпорт з 2,9 % до 

6,5 %. Частка України в світовому імпорті фінансових послуг стрімко зростала 

з 2001 року (0,07 %) до 2008 року (0,49 %), після чого почалось зниження, що 

тривало до кінця досліджуваного періоду (0,3 %). Частка в світовому експорті 

послуг має схожу динаміку з піком у 2010 році (0,17 %) та  зниженням до кінця 

періоду (0,1 %). Зовнішньоторговельне сальдо України за даним видом послуг 

протягом всього досліджуваного періоду було від’ємним і зросло з «-» 0,05 
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млрд. дол. США у 2001 році до «-» 0,65 млрд. дол. США, найбільше від’ємне 

сальдо зафіксовано в обсязі 0,98 млрд. дол. США (рис. 3.1.13). 

 

Рис. 3. 1. 13. Показники зовнішньої торгівлі України фінансовими 

Послугами у 2000 – 2013 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [124]. 

Будівельні послуги - це сьома за обсягами експорту в 2013 році група 

послуг (1,4 % в структурі експорту всіх послуг), обсяг експорту послуг даної 

групи протягом досліджуваного характеризувався незначним зростанням. 

Частка імпорту будівельних послуг в структурі імпорту послуг, навпаки, значно 

знизилась з 6,6 % у 2000 році до 1,4 % у 2013 році. Схожі тенденції характерні і 

для часток України в світовій структурі експорту та імпорту будівельних 

послуг. Так частка України в світовому експорті даних послуг зросла з 0,13 % у 

2000 році до 0,26 % у 2013 році. Динаміка частки України в світовому імпорті 

цих послуг має нелінійний характер, але простежується низхідна тенденція (на 

початку періоду, в 2001 році – 1,46 %, в 2013 році – 0,21 %). Величина 

зовнішньоторгівельного сальдо торгівлі будівельними послугами, також, 

змінюється нелінійно, але до 2005 року воно було від’ємним, а з 2006 року і до 

кінця періоду (за виключенням 2012 року) – додатним (рис. 3.1.14). 
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Рис. 3. 1. 14. Показники зовнішньої торгівлі України будівельними послугами 

  у 2000 – 2013 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [124]. 

 

Частка роялті та ліцензійних платежів у структурі експорту послуг 

України протягом досліджуваного періоду зросла з 0,02 % до 0,9 %, а в 

структурі імпорту зменшилась з 25,6 % до 6,9 % (рис. 3.1.15).  

 

Рис. 3. 1. 15. Роялті та ліцензійні платежі України у 2000 – 2013 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [124]. 

Частка України в світовому експорті роялті та ліцензійних платежів 

зросла з 0,001 % у 2000 році до 0,05 % у 2013 році, частка в світовому імпорті 

даних послуг знизилась з 0,72 % у 2000 році до 0,35 % у 2013 році. 
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Зовнішньоторговельне сальдо за даним видом послуг протягом всього 

досліджуваного періоду було від’ємним, найнижче значення було зафіксовано 

2013 року – 0,9 млрд. дол. США. Така ситуація свідчить про те, що Україна є 

нетто - імпортером технологій та інших об’єктів інтелектуальної власності. 

Частка персональних культурних та рекреаційних послуг у структурі 

експорту послуг України протягом досліджуваного періоду зросла з 0,08 % до 

0,6 %,  в структурі імпорту з 0,4 % до 2,1 %. Частка України в світовому 

експорті культурних та рекреаційних послуг зросла з 0,02 % у 2000 році до 0,27 

% у 2013 році, частка в світовому імпорті даних послуг збільшилась з 0,07 % у 

2000 році до 0,77 % у 2013 році (пікові значення часток України в світовому 

експорті та імпорті даного виду послуг були зафіксовані, відповідно в 2008 році 

– 0,63 % та 2007 році – 0,84 %). Зовнішньоторговельне сальдо культурних та 

рекреаційних послуг України знижувалось протягом всього досліджуваного 

періоду, найнижче значення було зафіксовано в 2013 році – 0,21 млрд. дол. 

США (рис. 3.1.16). 

 

Рис. 3. 1. 16. Показники зовнішньої торгівлі України персональними 

культурними та рекреаційними послугами  у 2000 – 2013 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [124]. 

Частка страхових послуг у структурі експорту послуг України протягом 

досліджуваного періоду зросла з 0,1 % до 0,2 %, а в структурі імпорту 

знизилась з  3,3 % до 1 %. Частка України в світовому експорті страхових 
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послуг зросла з 0,01 % у 2000 році до 0,04 % у 2013 році, а частка в світовому 

імпорті даних послуг зменшилась з 0,3 % у 2000 році до 0,15 % у 2013 році 

(пікове значення частки України в світовому імпорті даного виду послуг було 

зафіксовано в 2003 році – 1,07 %, щодо експорту, то пікові значення цього 

показника припадають на 2006 – 2007 рр. – 0,11 %). Зовнішньоторговельне 

сальдо страхових послуг було від’ємним протягом всього досліджуваного 

періоду, мінімальні значення значення були зафіксовано в 2003 та 2004 рр., 

відповідно – «-» 0,57 млрд. дол. США та «-» 0,4 млрд. дол. США (рис. 3.17). 

 

Рис. 3. 1. 17. Показники зовнішньої торгівлі України страховими послугами  

 за 2000 – 2013 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [124]. 

Загалом, сектор послуг є сьогодні важливим джерелом створення доданої 

вартості, робочих місць та фактором, що опосередковано впливає на 

продуктивність вітчизняної економіки. В рамках дослідження виявлено, що 

протягом аналізованого періоду, загалом, відбувалося зростання участі України 

в світовій торгівлі послугами про що свідчить зростання часток України в 

експорті та імпорті ряду послуг. В результаті досліджень динаміки та галузевої 

структури зовнішньої торгівлі послугами України за період 2000 – 2013 рр. 

встановлено наявність тенденцій зростання ролі України як нетто- експортера 

деяких наукоємних послуг та послуг, надання яких потребує спеціальних знань.  
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В контексті пошуку нових, більш ефективних шляхів інтеграції до 

світової економіки, саме розвиток зовнішньоекономічної діяльності у сфері 

послуг може стати основою стратегічного розвитку України на міжнародній 

арені. Вітчизняна економіка має порівняно високі можливості для такого 

розвитку. В першу чергу, мова йде про вигідне географічне положення та 

місткий економічний потенціал для розвитку транспортної інфраструктури та 

туризму. Розвиток науки та технологій, порівняно високий рівень розвитку 

людського потенціалу, кваліфікована робоча сила є необхідним підґрунтям для 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, програмного забезпечення, 

електронної та мобільної торгівлі, поглиблення процесів інформатизації 

вітчизняної економіки. Дані фактори можуть стати потужними стимуляторами 

економічного розвитку України та забезпечити міцні конкурентні переваги на 

світових ринках. 

 

3.2 Оцінка впливу факторів внутрішнього та зовнішнього економічного 

середовища на інтенсивність зовнішньої торгівлі послугами України 

 

Міжнародна торгівля послугами нині має надзвичайно важливе значення для 

світового господарства, про що свідчать темпи зростання її обсягів та вплив на 

структурні зрушення національних господарств, що глибоко інтегровані в 

світову економіку. Викладені в попередньому підрозділі результати досліджень 

структури, динаміки, тенденцій та закономірностей розвитку зовнішньої 

торгівлі послугами України вказують на поглиблення участі нашої держави в 

світогосподарських процесах. Протягом досліджуваного періоду, в основному, 

простежувалась тенденція до зростання питомої ваги України за певними 

видами послуг (туристичними, комп’ютерними та інформаційними, 

комунікаційними, фінансовими та іншими діловими послугами). Втім, 

зростання рівня участі України в міжнародній торгівлі послугами відбувалося 

нерівномірно в розрізі видів послуг, звідки можемо припустити, що це наслідок 

не лише економічного зростання і лібералізації зовнішньої торгівлі,  а, також, 
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різновекторного та різносильного впливу комплексу інших, внутрішніх та 

зовнішніх факторів. Для виявлення основних факторів впливу на зовнішню 

торгівлю послугами України за допомогою кореляційного аналізу дослідимо 

характер залежностей між обсягами вітчизняного експорту та імпорту різних 

груп послуг, а також станом факторів внутрішнього і зовнішнього 

економічного середовища. 

В якості індикаторів стану внутрішнього економічного середовища 

використаємо індекси – складові Індексу глобальної конкурентоспромож- 

ності: якість інститутів; інфраструктура; макроекономічна стабільність; 

здоров'я і початкова освіта; вища освіта і професійна підготовка; ефективність 

ринку товарів і послуг; ефективність ринку праці; розвиненість фінансового 

ринку; рівень технологічного розвитку; розмір внутрішнього ринку; 

конкурентне середовище компаній;  інноваційний потенціал. Тож, від якості 

внутрішнього економічного середовища, яке описують зазначені індекси, 

гіпотетично залежить масштабність виробництва та споживання послуг, і, 

відповідно, обсяги їх експорту та імпорту. Як досліджувані змінні взято частку 

імпорту та частку експорту за видами послуг у ВВП (як змінні взято саме 

відносні величини з причини значних різниць в масштабах економік країн, і, 

відповідно, обсягів їх зовнішньої торгівлі послугами, цей факт в значній мірі 

виявляв досліджувані залежності). Як дані для кореляційного аналізу 

використана інформація про зовнішню торгівлю послугами та Індекс 

глобальної конкурентоспроможності для 112 країн (включно з Україною) у 

2013 році (всі країни з наявними повними даними 2013 року) (додаток А).  

Джерелом даних про обсяги експорту та імпорту в розрізі виду послуг була база 

показників Світової організації торгівлі [124]. Джерелом даних про значення 

Індексу глобальної конкурентоспроможності та його компонентів є дані 

Світового економічного форуму [128]. Даний аналіз спрямований на виявлення 

особливостей впливу факторів внутрішнього економічного середовища на 

експорт й імпорт різних видів послуг. Основна ідея такого формату 

дослідження впливу якості внутрішнього економічного середовища на обсяги 
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експорту та імпорту послуг полягає в аналізі «зрізів» всіх економік країн з 

доступними даними та виявлення ключових параметрів внутрішнього 

економічного середовища, що  впливають на інтенсифікацію зовнішньої 

торгівлі послугами (такому формату дослідження, в порівнянні з дослідженням 

впливу факторів внутрішнього економічного середовища на обсяги експорту та 

імпорту послуг, базуючись лише на даних про Україну за тривалий період часу, 

було надано перевагу, зважаючи, насамперед, на відсутність необхідного 

обсягу даних для аналізу лише на основі даних про Україну та зважаючи на те, 

що Україна лише розбудовує ринкову економіку, і на її розвиток мають 

значний вплив фактори неринкового характеру, що, незаперечно, вплинуло б на 

якість результатів такого дослідження).  

Результати дослідження впливу внутрішнього економічного середовища на 

обсяги торгівлі різними видами послуг України проілюстровані рис. 3.2.1 – 

3.2.11 (порядок ілюстрацій відповідає питомій вазі виду послуг у структурі 

всього експорту послуг України). 

 

Рис. 3.2.1. Кореляція факторів внутрішнього економічного середовища та 

величин часток експорту та імпорту всіх комерційних послуг у ВВП України 

(зазначити рік). 

Джерело: побудовано за даними… 

При аналізі кореляції факторів внутрішнього економічного середовища та 

величин часток експорту та імпорту всіх комерційних послуг у ВВП (рис. 3.2.1) 
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виявлено, що найбільший вплив на експорт мають такі індекси, як: 

ефективність ринку товарів та послуг (0,4), рівень технологічного розвитку 

(0,39), інфраструктура (0,31) та здоров’я і початкова освіта (0,31); обернена 

залежність прослідковується щодо розміру внутрішнього ринку (-0,26). 

Характер впливу стану внутрішнього економічного середовища на імпорт 

послуг подібний для аналогічних взаємозв’язків для експорту послуг. 

Найбільший вплив на імпорт мають такі індекси, як: ефективність ринку 

товарів та послуг (0,41), якість інститутів (0,31), рівень технологічного 

розвитку (0,29), а також прослідковується обернена залежність щодо фактора 

розміру внутрішнього ринку (-0,29). Не виявлено зв’язку досліджуваних 

змінних лише з таким фактором, як макроекономічна стабільність. Хоча, в 

основному, простежується значна схожість залежностей досліджуваних 

факторів для експорту та імпорту послуг існують, також, і характерні 

відмінності. Найбільші такі відмінності - це більш важливе значення таких 

факторів, як охорона здоров’я та початкова освіта, вища освіта і професійна 

підготовка для експорту послуг, ніж для імпорту, що є логічним, оскільки 

створення послуг та їх експорт прямо залежить від якості людського капіталу, 

на формування якого, в свою чергу, впливають згадані фактори. Єдиним 

фактором,  який негативно впливає на торгівлю послугами, є  розмір 

внутрішнього ринку, ця залежність є загальновідомою – для менших країн 

характерна більша зовнішньоторговельна квота і рівень інтегрованості в світове 

господарство, для більших – навпаки. Забігаючи наперед, слід зазначити, що 

даний фактор має негативний вплив на інтенсивність торгівлі всіма видами 

послуг України, окрім роялті та ліцензійних платежів. 

Загалом, тісноту зв’язку між часткою експорту та імпорту послуг у ВВП та 

складових Індексу глобальної конкурентоспроможності можна 

охарактеризувати для України, як, переважно, помірну та слабку, втім, в розрізі 

окремих видів послуг, тіснота зв’язку з факторами внутрішнього економічного 

середовища значно відрізняється від характерної для торгівлі всіма послугами 
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(визначення тісноти зв’язку залежно від величини коефіцієнта кореляції 

здійснено відповідно табл. Чеддока [129]). 

 Транспортні послуги – це група послуг, має найбільшу частку в 

загальному експорті послуг України. При дослідженні кореляції факторів 

внутрішнього економічного середовища та величин часток експорту та імпорту 

транспортних послуг у ВВП (рис. 3.2.2) прослідковується помірний вплив на 

експорт таких факторів, як рівня технологічного розвитку (0,4), ефективності 

ринку товарів та послуг (0,36), інфраструктури (0,33), здоров’я та початкової 

освіти (0,38), вищої освіти та професійної підготовки (0,34). Щодо імпорту, то 

помірний вплив на імпорт має лише фактор ефективності ринку товарів і 

послуг. 

 

Рис. 3.2.2. Кореляція факторів внутрішнього економічного середовища та 

величин часток експорту та імпорту транспортних послуг у ВВП України (рік?) 

 Джерело: побудовано за даними… 

Що відрізняє експорт транспортних послуг на фоні експорту всіх послуг, то це 

значна його залежність від рівня розвитку інфраструктури та рівня 

технологічного розвитку. Даними факторами описується рівень розвитку 

транспортної і комунікаційної інфраструктури, рівень використання нових 

технологій,  а від цього прямо залежить якість та конкурентоспроможність 

країни у відповідному сегменті послуг. 
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 При розгляді кореляції факторів внутрішнього економічного середовища 

та величин часток Українського експорту та імпорту туристичних послуг у 

ВВП (рис.3.2.3) з’ясовано, що слабкий позитивний вплив на експорт мають такі  

фактори, як: здоров’я та початкова освіта (0,2), помірний негативний вплив на 

експорт даного виду послуг має розмір внутрішнього ринку (-0,49), для ряду 

малих економік, таких як Греція, Кіпр, Таїланд та інший експорт туристичних 

послуг важливе джерело експортної виручки, тоді як для країн з потужнішою 

економікою туристичні послуги менш значимі; слабкий негативний вплив має 

також фактор макроекономічної стабільності (-0,26), такий зв'язок, знову ж таки 

пояснюється економічними особливостями країн – експортерів туристичних 

послуг, що в більшості своїй належать до групи країн, що розвиваються.  

 

Рис. 3.2.3. Кореляція факторів внутрішнього економічного середовища та 

величин часток експорту та імпорту туристичних послуг у ВВП України, (рік?) 

Джерело: побудовано за даними… 

Для імпорту туристичних послуг України характерні вищі значення кореляції з 

всіма факторами внутрішнього економічного середовища, ніж для відповідного 

експорту, оскільки економічно розвинені країни з вищою купівельною 

спроможністю населення, як основні споживачі туристичних послуг,  

здебільшого характеризуються наявністю більш якісного внутрішнього 

економічного середовища.  
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Аналіз кореляції факторів внутрішнього економічного середовища та величин 

часток експорту та імпорту інших бізнес - послуг у ВВП України (рис. 3.2.4) 

показав, що з дванадцяти досліджуваних факторів дев’ять мають помірний 

вплив на експорт. Найсуттєвіше на обсяги експорту впливають такі фактори, 

як: рівень технологічного розвитку (0,49) та ефективність ринку товарів і 

послуг (0,49). Для імпорту даних послуг властивий схожий характер 

залежностей, але з меншою тіснотою зв’язку, тобто для експорту послуг даної 

групи стан внутрішнього економічного середовища є більш значимим, ніж для 

експорту. Втім зазначимо, що саме для імпорту інших бізнес - послуг властиві 

найвищі значення коефіцієнтів кореляції з досліджуваними факторами в 

порівнянні з імпортом всіх інших видів послуг (це твердження значною мірою 

актуально і для експорту зазначених послуг, кореляція обсягу яких з 

досліджуваними факторами слабша лише в порівнянні з експортом роялті та 

ліцензійних платежів). Тобто, більш якісне внутрішнє економічне середовище є 

більш сприятливим для ділової активності від якої, в свою чергу, залежить 

обсяг торгівлі бізнес послугами. 

 

Рис. 3.2.4. Кореляція факторів внутрішнього економічного середовища та 

величин часток експорту та імпорту інших бізнес - послуг у ВВП України рік 

Джерело: побудовано за даними… 

Дослідження кореляції факторів внутрішнього економічного середовища та 

величин часток експорту та імпорту комп’ютерних та інформаційних послуг у 
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ВВП  України (рис. 3.2.5) продемонструвало більш значимий вплив 

досліджуваних факторів на обсяги експорту, ніж імпорту. Так, найзначніший 

вплив на експорт мають такі фактори, як: рівень технологічного розвитку 

(0,23), ефективність ринку товарів і послуг (0,23), конкурентне середовище 

компаній (0,2), інноваційний потенціал (0,2), якість інститутів (0,19), здоров’я 

та початкова освіта (0,19). Значно сильніший вплив якості внутрішнього 

економічного середовища має на імпорт, най- значиміший вплив відмічений 

також за факторами: рівень технологічного розвитку (0,46), інноваційний 

потенціал (0,38), інфраструктура (0,34), здоров’я та початкова освіта (0,33). 

Така ситуація обумовлена значними масштабами аутсорсингу в даному секторі 

послуг, в результаті чого експортерами комп’ютерних та інформаційних послуг 

виступають, як розвинуті країни так і країни, що розвиваються, та країни з 

перехідною економікою з, відповідно, різною якістю внутрішнього 

економічного середовища. Так, наприклад, Україна має, переважно, нижчі в 

порівнянні з країнами Європейського Союзу значення компонентів Індексу 

глобальної конкурентоспроможності і, в той же час, є важливим 

аутсорсинговий центром Європи в сфері комп’ютерних та інформаційних 

послуг і, відповідно, їх експортером. 

 

Рис. 3.2.5. Кореляція факторів внутрішнього економічного середовища та 

величин часток експорту та імпорту комп’ютерних та інформаційних послуг у 

ВВП України (рік) 
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 Джерело: побудовано за даними… 

При розгляді кореляції факторів внутрішнього економічного середовища та 

величин часток експорту та імпорту комунікаційних послуг у ВВП України 

(рис. 3.2.6) виявлений слабкий вплив на експорт таких факторів, як здоров’я та 

початкової освіти (0,16), макроекономічної стабільності (0,11), ефективності 

ринку товарів і послуг (0,12) та рівня технологічного розвитку (0,11), 

обернений слабкий вплив на зазначену змінну має розмір внутрішнього ринку 

(-0,22). Як для імпорту комп’ютерних та інформаційних послуг, так і для 

імпорту комунікаційних послуг характерні вищі значення показників кореляції 

факторів внутрішнього економічного середовища та обсягів імпорту послуг, 

ніж експорту. Помірний вплив на імпорт комунікаційних послуг мають такі 

фактори, як: рівень технологічного розвитку (0,33), ефективність ринку товарів 

і послуг (0,36), здоров’я та початкова освіта (0,31), слабкий обернений вплив 

має розмір внутрішнього ринку (0,2). 

 

Рис. 3.2.6. Кореляція факторів внутрішнього економічного середовища  

та величин часток експорту та імпорту комунікаційних послуг у ВВП Украї- 

ни рік 

 Джерело: побудовано за даними… 

 При аналізі кореляції факторів внутрішнього економічного середовища та 

величин часток експорту та імпорту фінансових послуг у ВВП України (рис. 

3.2.7) з’ясовано, що якість внутрішнього економічного середовища має 
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практично, однаковий вплив як на експорт, так і на імпорт фінансових послуг. 

Також слід відмітити, що сила цього впливу досить незначна. А найбільш 

значний вплив на зовнішню торгівлю даними послугами мали такі фактори, як: 

ефективність ринку товарів і послуг (0,25 - для експорту та 0,23 - для імпорту), 

рівень технологічного розвитку (0,23 - для експорту та 0,21- для імпорту) та  

якість інститутів (0,21- для експорту та 0,19 - для імпорту). Як для фінансових 

послуг, так і для інших видів послуг, для яких характерний лише слабкий 

зв'язок обсягів торгівлі з факторами внутрішнього економічного середовища, 

справедливим буде твердження про несуттєву залежність експорту та імпорту 

послуг від досліджуваних факторів. 

 

Рис. 3.2.7. Кореляція факторів внутрішнього економічного середовища та 

величин часток експорту та імпорту фінансових послуг у ВВП України рік 

Джерело: побудовано за даними… 

 При дослідженні кореляції факторів внутрішнього економічного 

середовища та величин часток експорту та імпорту будівельних послуг у ВВП 

України (рис. 3.2.8), як і для експорту фінансових послуг не прослідковується 

сильного впливу фактору якості внутрішнього економічного середовища на 

зовнішню торгівлю зазначеними послугами. Втім слід відмітити, що найбільш 

значимим для експорту будівельних послуг є такі фактори, як: вища освіта і 

професійна підготовка (0,23), здоров’я та початкова освіта (0,18), рівень 

технологічного розвитку (0,16) та ефективність ринку товарів і послуг. Саме за 
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цими чотирма факторами простежується відмінність у силі їх зв’язку з 

обсягами експорту та імпорту. Тобто для експорту будівельних послуг країна 

має володіти якісним людським капіталом, тоді як для імпорту зазначених це 

неважливо. Найзначніший вплив на імпорт будівельних послуг мають такі 

фактори, як: ефективність ринку праці (0,16) та макроекономічна стабільність 

(0,12) слабкий обернений вплив має фактор розміру внутрішнього ринку (-

0,23). 

 

Рис. 3.2.8. Кореляція факторів внутрішнього економічного середовища та 

величин часток експорту та імпорту будівельних послуг у ВВП України рік 

 Джерело: побудовано за даними… 

Аналіз кореляції факторів внутрішнього економічного середовища та величин 

часток експорту та імпорту роялті та ліцензійних платежів у ВВП України (рис. 

3.2.9) показав, що до факторів зі значним впливом на експорт можна віднести: 

інноваційний потенціал (0,5); до факторів з помірним впливом рівень 

технологічного розвитку (0,47),  конкурентне середовище компаній (0,47), 

якість інститутів (0,42), інфраструктуру (0,41), здоров’я і початкову освіту 

(0,33), вищу освіту і професійну підготовку (0,3), ефективність ринку товарів і 

послуг (0,42), ефективність ринку праці (0,34). Загалом, експорт роялті та 

ліцензійних платежів має найтісніший серед всіх видів послуг кореляційний 

зв'язок з якістю внутрішнього економічного середовища, оскільки основними 

продуцентами об’єктів інтелектуальної власності нині є розвинені країни з 
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високими значеннями Індексу глобальної конкурентоспроможності. Імпорт 

роялті та ліцензійних платежів значно менше корелює з факторами 

внутрішнього економічного середовища, ніж відповідний експорт. До факторів, 

які найсильніше впливають на імпорт належать: ефективність ринку товарів і 

послуг (0,31), рівень технологічного розвитку (0,26); обернений вплив має 

фактор макроекономічної стабільності. 

 

Рис. 3.2.9. Кореляція факторів внутрішнього економічного середовища та 

величин часток експорту та імпорту роялті та ліцензійних платежів у ВВП 

України рік 

 Джерело: побудовано за даними… 

Дослідження кореляції факторів внутрішнього економічного середовища та 

величин часток експорту та імпорту персональних культурних та рекреаційних 

послуг у ВВП України (рис. 3.2.10) продемонструвало, що найбільший вплив на 

експорт мають такі фактори, як: рівень технологічного розвитку (0,19), 

ефективність ринку товарів і послуг (0,15), здоров’я і початкова освіта (0,12).  
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       Рис. 3.2.10. Кореляція факторів внутрішнього економічного середовища 

та величин часток експорту та імпорту персональних культурних та 

рекреаційних послуг у ВВП України рік 

Джерело: побудовано за даними… 

За тіснотою зв’язку з факторами внутрішнього економічного середовища 

імпорт значно перевищує відповідний експорт. В свою чергу, найбільший 

вплив на імпорт здійснюють такі фактори, як: рівень технологічного розвитку 

(0,25), ефективність ринку товарів і послуг (0,24), якість інститутів (0,21). 

 Кореляційний аналіз факторів внутрішнього економічного середовища та 

величин часток експорту та імпорту страхових послуг у ВВП України (рис. 

3.2.11) показав, що помірний вплив на експорт мають такі фактори, як: 

ефективність ринку товарів і послуг (0,38), рівень технологічного розвитку 

(0,34), якість інститутів (0,32), слабкий вплив мають конкурентне середовище 

компаній (0,28), інноваційний потенціал (0,29) та інфраструктура (0,28). 

Найзначніший вплив на імпорт страхових послуг мають такі фактори, як:  

ефективність ринку товарів і послуг (0,38), якість інститутів (0,22), конкурентне 

середовище компаній (0,17), здоров’я та початкова освіта (0,18), рівень 

технологічного розвитку (0,19). 
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Рис. 3.2.11. Кореляція факторів внутрішнього економічного середовища та 

величин часток експорту та імпорту страхових послуг у ВВП України рік 

Джерело: побудовано за даними… 

Загалом, як показав аналіз, найсильніше від якості внутрішнього економічного 

середовища залежить експорт та імпорт таких видів послуг, як роялті та 

ліцензійні платежі, інші бізнес - послуги, комп’ютерні та інформаційні послуги. 

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

інформаційних, туристичних, персональних культурних, 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. 

Вищеописані залежності сприятимуть кращому розумінню проблем та 

перспективних напрямів трансформації внутрішнього економічного 

середовища з метою забезпечення максимально сприятливого клімату для 

міжнародної торгівлі послугами. 

В ролі факторів зовнішнього економічного середовища по відношенню до 

України обрано фактори, на які наша країна не має прямого та одноосібного 

впливу. В якості досліджуваних змінних, для виявлення характеру впливу 

зовнішніх факторів на обсяги експорту та імпорту різних видів послуг, обрано 
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величини експорту та імпорту відповідних видів послуг. В якості факторів 

зовнішнього економічного середовища обрано обсяг ВВП та ВВП на душу 

населення України, оскільки, можемо припустити, обсяг торгівлі послугами 

залежить від економічного потенціалу та купівельної спроможності 

торгівельного партнера;   наявність спільного кордону та відстані між 

Україною та торгівельним партнером, оскільки вона значною мірою залежить 

від транспортних витрат; зовнішньоторгівельний оборот товарів з країною 

торгівельним партнером, оскільки, гіпотетично, від нього залежить і торгівля 

послугами;  населення країни торгівельного партнера, від цього показника 

залежить ємкість ринку; наявність преференційних торгівельних угод з 

торгівельним партнером та членство в СОТ, дані фактори теоретично важливі, 

оскільки також стимулюють розвиток торгівлі. 

Для аналізу використано дані про торгівлю послугами з 55 країнами 

торговельними партнерами України за 2013 рік (зовнішньоторгівельний оборот 

послуг України з цими країнами становить близько 90 % зовнішньої торгівлі 

послугами України). Джерелом даних про обсяги експорту та імпорту в розрізі 

видів послуг та торгівельних партнерів  є дані Державної служби статистики 

України [124]. Дані про обсяги ВВП, ВВП на душу населення, 

зовнішньоторгівельний оборот, чисельність населення отримані з бази даних 

Світового Банку [104]. Відстані між столицею України та столицями 

торгівельних партнерів розраховані за допомогою сайтів DELLA [130] та 

RASSTOYANIE.INFO [131]. Дані про участь країн в СОТ та про участь України 

в преференційних торгівельних угодах отримано з показників СОТ [132]. 

З метою нормалізації даних про обсяги ВВП, ВВП на душу населення, 

зовнішньоторгівельний оборот, чисельність населення, відстань були 

логарифмовані, для позначення участі країн в СОТ та наявності 

преференційних торгівельних угод  було використано фіктивні змінні (якщо 

країна є членом СОТ, торговельний партнер надає торговельні преференції).  

 Дослідження кореляції обсягів вітчизняного експорту та імпорту 

транспортних послуг та факторів зовнішнього економічного середовища (рис. 
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3.2.12) показало, що найбільший вплив на експорт здійснюють такі показники, 

як: ВВП (0,35), зовнішньоторговельний оборот товарів (0,32) та чисельність 

населення (0,29). Найбільший вплив на імпорт здійснють такі показники 

чисельності населення (0,43),  наявність спільного кордону (0,4) та наявність 

преференційних угод (0,35), значний обернений вплив має відстань між 

Україною та торгівельним партнером (-0,52). Тобто визначальними факторами 

інтенсивності експорту транспортних послуг  України є такі показники: розмір 

масштабності економіки, чисельність населення та торгівельний оборот з 

країною торгівельним партнером. Щодо імпорту зазначених послуг, то тут 

визначальними є географічні фактори та фактори  умови торгівлі. 

 

 

Рис. 3.2.12. Кореляція обсягів українського експорту, імпорту транспортних 

послуг та факторів зовнішнього економічного середовища, рік  

Джерело: побудовано за даними… 

 Аналіз кореляції обсягів вітчизняного експорту та імпорту послуг, 

пов’язаних з подорожами, а також факторів зовнішнього економічного 

середовища (рис. 3.2.13) свідчить, що максимальний вплив на експорт 

здійснюють такі показники, як: спільний кордон (0,48) та чисельність населення 

(0,32); обернений вплив має показник ВВП на душу населення (-0,41). 

Найбільший вплив на імпорт здійснюють ВВП на душу населення (0,49), 

преференційні угоди (0,46) та членство в СОТ (0,43). Загалом, торгівля 
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туристичними послугами, відповідно, як і транспортними значною мірою 

залежить від географічних факторів – із збільшенням відстані до торгівельного 

партнера інтенсивність торгівлі послугами даного виду знижується. Негативна 

кореляція експорту туристичних послуг з ВВП на душу населення 

торгівельного партнера та відповідна позитивна кореляція для імпорту 

пояснюється тим фактом, що більший обсяг зазначених послуг Україна 

експортує до країн пострадянського простору, які характеризуються  порівняно 

невисокими показниками ВВП на душу населення і значно меншими обсягами 

в країни ЄС та інші країни з порівняно високим рівнем ВВП на душу 

населення. Щодо імпорту зазначених послуг, то ситуація є оберненою – 

українці, найчастіше, отримують туристичні послуги в країнах ЄС, Туреччині, 

Росії та США і значно рідше в країнах пострадянського простору чи інших 

країнах з низьким рівнем ВВП на душу населення.  

 

 

Рис. 3.2.13. Кореляція обсягів українського експорту та імпорту послуг, 

пов’язаних з подорожами та факторів зовнішнього економічного середовища. 

 Джерело: побудовано за даними… 

 Розгляд кореляції обсягів експорту та імпорту ділових послуг та факторів 

зовнішнього економічного середовища України (рис. 3.2.14) показав, що 

найзначніший вплив на експорт ділових послуг здійснює показник обсягу ВВП 
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торгівельного партнера (0,27). Значний вплив на імпорт здійснюють показники 

ВВП (0,55), зовнішньоторговельного обороту товарів (0,53).  

 

Рис. 3.2.14. Кореляція обсягів українського експорту та імпорту 

ділових послуг та факторів зовнішнього економічного середовища. 

Джерело: побудовано за даними… 

Як для експорту, так і для імпорту ділових послуг негативний вплив має 

відстань до торгівельного партнера. Загалом для даного виду послуг 

простежується більший вплив значення досліджуваних факторів на обсяг 

експорту, ніж на обсяг імпорту ділових послуг. Основні обсяги зовнішньої 

торгівлі  діловими послугами України припадали на ринки Російської 

Федерації, Великої Британії, США, Швейцарії та Німеччини, для цих же країн, 

в основному, характерна і досить інтенсивна товарна торгівля з Україною, чим 

пояснюється значний позитивний зв'язок між обсягом зовнішньоторгівельного 

обороту з торгівельним партнером та обсягом імпорту ділових послуг. 

 При дослідженні кореляції обсягів експорту та імпорту комп’ютерних і 

інформаційних послуг та факторів зовнішнього економічного середовища 

України (рис. 3.2.15) виявлено, що визначальний вплив на експорт мають 

показники  ВВП на душу населення торгівельного партнера (0,62), обсяг його 

ВВП (0,48) та зовнішньоторговельний оборот (0,41). Визначальний вплив на 

імпорт мають членство у СОТ (0,46), ВВП на душу населення (0,31).  
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Рис. 3.2.15. Кореляція обсягів українського експорту та імпорту комп’ютерних 

й інформаційних послуг та факторів зовнішнього економічного середовища. 

Джерело: побудовано за даними… 

 Визначальними факторами інтенсивності зовнішньої  торгівлі України 

комп’ютерними та інформаційними послугами є розмір економіки 

торгівельного партнера, її продуктивність та інтенсивність товарної торгівлі. До 

того ж всі ці фактори більшою мірою важливі для експорту зазначених послуг, 

ніж для їх імпорту. Так, основними торгівельними партнерами України за цим 

видом послуг є Російська Федерація, Німеччина, Велика Британія та США, але 

в той же час експорт комп’ютерних та інформаційних послуг вітчизняного 

походження  більшою мірою припадає саме на розвинені країни з високим 

ВВП, ніж імпорт, значна частина якого здійснюється із країн менш 

масштабною економікою та нижчим рівнем ВВП на душу населення. 

 При аналізі кореляції обсягів експорту та імпорту телекомунікаційних 

послуг та факторів зовнішнього економічного середовища України (рис. 3.2.16) 

прослідковується помірний вплив на експорт  телекомунікаційних послуг 

показників ВВП торгівельного партнера (0,35) та зовнішньоторговельного 

обороту товарів з відповідним партнером (0,37). На обсяги імпорту 

торгівельних партнерів до України найзначніший позитивний вплив мають 

фактори членства в СОТ (0,46), наявність преференційного режиму торгівлі 

(0,38) та чисельність населення торгівельного партнера (0,36). Значний 
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негативний вплив на імпорт телекомунікаційних послуг мають такі показники: 

відстань між Україною та торгівельними партнерами (-0,52), такий же характер 

впливу відстані властивий і для експорту, але меншою мірою (-0,2). 

 

Рис. 3.2.16. Кореляція обсягів українського експорту та імпорту 

телекомунікаційних послуг та факторів зовнішнього економічного середовища. 

Джерело: побудовано за даними…  

Слід відмітити, також, що фактори, які визначають умови торгівлі між 

Україною та партнерами (участь в СОТ та преференційні угоди) більш 

позитивно впливають на обсяги імпорту телекомунікаційних послуг партнерів в 

Україну, ніж на обсяги експорту з України до країн торгівельних партнерів. 

Кореляційний аналіз експорту та імпорту послуг, пов’язаних з фінансовою 

діяльністю та факторів зовнішнього економічного середовища (рис. 3.2.17) 

виявив, що загалом, досліджувані фактори мають слабкий вплив на експорт 

фінансових послуг. Найзначніше впливає на експорт цих послуг 

зовнішньоторговельний оборот товарів України з торговельними партнерами 

(0,24); зв'язок досліджуваних факторів з обсягами імпорту торгівельних 

партнерів до України, в більшості, багато сильніший в порівняні з експортом. 

На обсяги імпорту до України мають показники ВВП торгівельного партнера 

(0,5), зовнішньоторговельний оборот товарів з Україною (0,41), ВВП на душу 

населення (0,4)  та чисельність населення торгівельного партнера (0,38).  
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Рис. 3.2.17. Кореляція обсягів українського експорту та імпорту послуг, 

пов’язаних з фінансовою діяльністю та факторів зовнішнього економічного 

середовища. 

Джерело: побудовано за даними… 

Дані закономірності торгівлі послугами, пов’язаними з фінансовою діяльністю, 

пояснюються тим, що основними імпортерами зазначених послуг в Україну є, в 

основному, країни з великим населенням, обсягом ВВП та ВВП на душу 

населення (Велика Британія, Кіпр, Російська Федерація, Нідерланди, Китай, 

США), а експорт вітчизняних послуг в більш значній мірі спрямовується в 

офшорні зони (Кіпр, Віргінські Острови, США, Беліз, Велика Британія, 

Маршаллові Острови). 

 Дослідження кореляції обсягів експорту та імпорту послуг з будівництва 

та факторів зовнішнього економічного середовища України (рис. 3.2.18) 

свідчить, що найбільший прямий вплив на експорт має наявність спільного 

кордону з торгівельним партнером (0,39); найбільший обернений вплив 

здійснюють показники ВВП на душу населення торгівельного партнера (-0,51) 

та членство у СОТ (-0,35). Найбільший обсяг експорту даних послуг на 

досліджуваний період припадав на такі країни, як  Туркменістан, Російська 

Федерація, Молдова, Німеччина та Білорусь.  
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Рис. 3.2.18. Кореляція обсягів українського експорту та імпорту послуг з 

будівництва та факторів зовнішнього економічного середовища. 

Джерело: побудовано за даними…  

Помірний прямий вплив на імпорт будівельних послуг України мають 

показники ВВП на душу населення торгівельного партнера (0,48), 

преференційні угоди (0,33) та зовнішньоторговельний оборот (0,3). 

Найзначнішими імпортерами були Німеччина, Австрія, Туреччина, 

Туркменістан, Російська Федерація. 

 Аналіз кореляції обсягів експорту та імпорту роялті та інших послуг, 

пов’язаних з використанням інтелектуальної власності та факторів зовнішнього 

економічного середовища України (рис. 3.2.19) показав, що слабкий прямий 

вплив на експорт здійснює показник відстані (0,13) та слабкий обернений вплив 

мають членство у СОТ (-0,28). Значний вплив на імпорт має членство в СОТ 

(0,65) та ВВП на душу населення торгівельного партнера (0,56); тобто це 

означає, що важливим  експортними ринками зазначених послуг для України є, 

окрім країн членів СОТ, також країни, які не входять до СОТ, але імпортує 

Україна зазначені послуги, в абсолютній більшості, з країн, що є членами СОТ. 
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Рис. 3.2.19. Кореляція обсягів українського експорту, імпорту роялті та  

інших послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної власності та 

факторів зовнішнього економічного середовища. 

 Джерело: побудовано за даними 

 Аналіз кореляції обсягів експорту та імпорту послуг приватним особам, 

культурних та рекреаційних послуг та факторів зовнішнього економічного 

середовища України (рис. 3.2.20) продемонстрував, що великий вплив на 

експорт мають показники наявності преференційних торгівельних угод з 

партнером (0,37) та наявності спільного кордону (0,29); обернений вплив мають 

показники відстані (-0,26). Помірний вплив на імпорт мають показники ВВП на 

душу населення торгівельного партнера (0,45), членство в СОТ (0,43), 

обернений вплив має спільний кордон (-0,41). Так, основними імпортерами 

послуг до України в 2013 році були Швейцарія, Франція, Велика Британія, 

Російська Федерація та Кіпр, а основними експортними ринками для України  - 

Російська Федерація, Кіпр, Велика Британія, США та Беліз.  
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Рис. 3.2.20. Кореляція обсягів українського експорту, імпорту послуг  

приватним особам, культурних та рекреаційних послуг, а також факторів 

зовнішнього економічного середовища. 

 Джерело: побудовано за даними 

Дослідження кореляції обсягів експорту, імпорту послуг зі страхування та 

факторів зовнішнього економічного середовища України (рис. 3.2.21) виявило, 

що помірний вплив на експорт має показник ВВП на душу населення 

торгівельного партнера (0,4); слабкий вплив має обсяг ВВП (0,28) та наявність 

преференційних торгівельних угод (0,22). Помірний вплив на імпорт мають 

показники ВВП торгівельного партнера (0,5), зовнішньоторговельний оборот 

товарів (0,49), ВВП на душу населення (0,44), наявність преференційних угод 

(0,37) та чисельність населення (0,34). Як для експорту, так і для імпорту 

характерний слабкий негативний їх зв'язок з відстанню від України до 

торгівельного партнера. До того ж всі фактори, окрім відстані до торгівельного 

партнера, мали більш тісний зв'язок з обсягами імпорту ніж експорту. 

Найбільші обсяги експорту вітчизняних страхових послуг припадали на ринки 

таких країн, як Російська Федерація, Казахстан, США, Німеччина та 

Словаччина, а основними імпортерами цих послуг в Україну були Німеччина, 

Російська Федерація, Фінляндія, Швейцарія та Велика Британія. 
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Рис. 3.2.21. Кореляція обсягів українського експорту, імпорту послуг зі 

страхування та факторів зовнішнього економічного середовища. 

Джерело: побудовано за даними 

Узагальнивши, можемо зробити висновки, що фактори зовнішнього 

економічного середовища мають значно сильніший вплив на імпорт, ніж на 

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

та інформаційних послуг. Загалом, на експорт та імпорт всіх послуг 

найбільший вплив мали показники ВВП торгівельного партнера, ВВП на душу 

населення та зовнішньоторгівельний оборот товарами. Також для експорту 

важливим фактором була наявність спільного кордону з торгівельним 

партнером, а для імпорту - членство торгового партнера в СОТ. Взагалі 

фактори, що визначають умови торгівлі (членство в СОТ та наявність 

преференційних торгівельних угод) більш позитивний вплив мали на обсяги 

імпорту, ніж експорту. 

Для аналізу впливу факторів зовнішнього економічного середовища (в їх 

комплексній дії) на Український експорт та імпорт послуг скористаємося 

регресійним аналізом (для цих цілей скористаємося гравітаційною моделлю, 

модифікованою для цілей нашого дослідження). Загальний вигляд модель має 

наступний (3.2.1): 

(3.2.1) 

де  натуральний логарифм обсягів експорту та імпорту  послуг, 
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  натуральний логарифм ВВП на душу населення,  натуральний 

логарифм ВВП, 

  натуральний логарифм відстані між столицями країн,  натуральний 

логарифм обсягів зовнішньої торгівлі між Україною та торгівельним 

партнером,  натуральний логарифм чисельності населення, партнером 

укладені преференційні торгівельні угоди,  

 фіктивна змінна, яка рівна 1, якщо в України та торгівельного 

партнера є спільний кордон, 

 фіктивна змінна, яка рівна 1, якщо торгівельний партнер є членом 

СОТ,  – параметри рівняння, що характеризують силу впливу на 

досліджувану змінну, 

  величина, що враховує вплив інших факторів. 

Після вилучення з моделі мультиктолінеарних факторів та тестування їх різних 

комбінацій ми отримали наступну модель впливу факторів зовнішнього 

економічного середовища на експорт послуг (3.2.2): 

(3.2.2) 

Відповідне рівняння для імпорту має вигляд (3.2.3): 

(3.2.3) 

Додаткова статистика для рівнянь регресії наведена в табл. 3.2.1 свідчить про їх  

адекватність. Додаткова статистика рівнянь регресій вказує на більш значиму 

залежність обсягів імпорту послуг від  факторів зовнішнього економічного 

середовища, ніж обсягів експорту. Втім, слід зазначити, що характер впливу 

досліджуваних факторів на обидві змінні однаковий і різниться лише за силою 

впливу. В цілому, характер залежностей торгівлі послугами загалом, описаних 

рівняннями регресії, збігається з характером залежностей зовнішньої торгівлі в 

розрізі окремих видів послуг (за винятком впливу фактору 

зовнішньоторгівельного обороту товарами). 

 

 

Таблиця 3.2.1 
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Статистика регресії для рівнянь впливу факторів зовнішнього економічного 

середовища на обсяги експорту та імпорту послуг 

Статистика 
Стандартні похибки 

коефіцієнтів 
Коефіцієнт детермінації F - критерій 

  експорт  імпорт експорт  імпорт експорт  імпорт 

  1,27 1,17 

0,56 0,47 4,73 3,11 

  0,78 0,71 

  0,67 0,62 

  0,82 0,75 

 

0,89 0,81 

  6,74 6,18 

Джерело: складено за даними 

Підсумовуючи все вищевикладене, можемо стверджувати, що найбільш 

значимими, для інтенсивності торгівлі послугами, факторами внутрішнього 

економічного середовища є 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; здоров'я і початкова освіта, що прямо впливає на якість 

людського капіталу, 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, який визначає 

готовність національної економіки до впровадження нових технологій 

незалежно від місця їх походження, таким чином, щоб забезпечити високий 

рівень конкурентоспроможності країни на світових ринках. Щодо факторів 

зовнішнього економічного середовища, то 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 
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торгівельними партнерами внаслідок світової фінансової кризи, що в часі 

співпало із вступом України в СОТ). 

 

3.3. Напрями удосконалення участі України в системі регулювання 

міжнародного ринку послуг 

 

З огляду на попередні результати дослідження особливостей та тенденцій 

розвитку міжнародного ринку послуг, слід відзначити, що практично для всіх 

економік світу, незалежно від типу та стратегій їх економічного розвитку 

спостерігається спільна закономірність – зі зростанням рівня доходів на душу 

населення одночасно зростає частка сектору послуг у структурі ВВП та 

зменшуються частки секторів промисловості та сільського господарства. Тому, 

можемо дійти висновку, що розвиток сектору послуг та економічний розвиток 

країни, в цілому, – цілком взаємопов’язані явища. Так, розвиток економіки 

стимулює розвиток сектору послуг, а розвинутий сектор послуг покращує 

продуктивність праці та підвищує ефективність виробництва, а отже – 

стимулює та активізує економічне зростання. 

В той же час, повноцінний розвиток світового ринку послуг є 

неможливим без постійного вдосконалення регулювання торгівлі послугами, 

оскільки послуги як предмет такого регулювання є особливо динамічним 

елементом міжнародної торгівлі. Слід відзначити, що міжнародна торгівля 

послугами протягом багатьох років регулювалась на двосторонній основі, 

основними учасниками таких відносин були або суверенні держави, або 

держава та іноземна компанія. Проте, в результаті появи міжнародної мережі 

послуг, що базуються на застосуванні сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій, ефективність такого регулювання значно знизилась. В результаті 

зросла потреба пошуку нових механізмів та інструментів регулювання, що 

повною мірою сприяли би реалізації економічного потенціалу досягнень. Дані 

питання були певною мірою вирішені шляхом створення універсального 
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міжнародного механізму щодо координації зовнішньоторговельних відносин у 

сфері послуг у вигляді ГАТС СОТ. 

Таким чином, відбувся перехід від екстенсивної системи національного 

регулювання обміну послугами до повноцінного міжнародного механізму 

регулювання міжнародної торгівлі послугами шляхом напрацювання та 

застосування загальних правил для всієї сфери. В той час, як екстенсивна 

система національного регулювання обміну послугами включала в себе 

різноманітні форми митного контролю, дискримінаційні правила та обмеження 

для іноземних компаній, контроль за цінами, системами стандартів та 

ліцензування, напрацювання загальних правил міжнародної торгівлі послугами 

на основі загального консенсусу, включає в себе ряд домінуючих принципів. 

Серед них: ринкова конкуренція, режим найбільшого сприяння, 

недискримінації, гласності та єдності трактування законів та взаємних гарантій 

щодо незастосування національних законів на шкоду іноземним партнерам, 

спеціального та диференційного відношення до країн, що розвиваються. 

Універсальність сучасного глобального механізму регулювання 

міжнародного ринку послуг полягає у прагненні ефективного поєднання 

регулювання міжнародної торгівлі послугами на національному, 

двосторонньому та багатосторонньому рівні. Саме національні заходи 

регулювання зовнішньої торгівлі вирізняються своєю різноманітністю, оскільки  

зумовлені прагненням лібералізації торгівлі у тих секторах, в яких національні 

експортери послуг характеризуються найвищим рівнем міжнародної 

конкурентоспроможності. В той же час, національні регуляторні механізми 

покликані захистити більш слабкі галузі послуг від іноземної конкуренції.  По 

відношенню до імпортерів послуг можуть застосовуватися як прямі, так і 

опосередковані обмеження. До першої групи у практиці міжнародного 

регулювання слід віднести чітке визначення частки іноземних послуг, що 

допускаються на внутрішній ринок, встановлення фіксованих тарифів чи 

державної монополії та певні види послуг. Опосередковано на участь країни у 

міжнародній торгівлі послугами впливають обмеження, пов’язані з 



207 

 

виробництвом чи збутом певних видів послуг. Як правило, вони стосуються 

правил імміграції в країну, інвестиційних вкладень в той чи інший вид 

діяльності, а також виражаються у певних технічних нормах та державних 

стандартах. В той же час, варто відзначити, що використання національних 

обмежень певною мірою є перешкодою до формування глобального ринку 

послуг, особливо гості протиріччя можуть виникати при зіткненні інтересів 

країн, що знаходяться на різних рівнях економічного розвитку. Саме тому, 

питання участі України у формуванні сучасного механізму регулювання 

міжнародного ринку послуг є надзвичайно актуальним, оскільки істотно може 

вплинути на можливість повноцінної реалізації національних конкурентних 

переваг та отримання додаткових вигод від лібералізації. 

Україна, як повноцінний учасник міжнародної торгівлі послугами, є 

суб’єктом її регулювання на всіх рівнях – національному, регіональному та 

глобальному, а також на рівні регіональних торгівельних угод (рис. 3.3.1) 
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Рис. 3.3.1. Місце України в механізмі регулювання міжнародної торгівлі 

послуг. 

Джерело: складено 

У контексті реалізації стратегічних завдань євроінтеграції та поглиблення 

лібералізації участі в системі міжнародних економічних відносин особливої 

уваги заслуговують регуляторні аспекти зовнішньої торгівлі послугами в 

рамках участі в СОТ та підписання Україною угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом. 

Відзначимо, що входження України до СОТ знайшло своє вираження і в 

абсолютних показниках зовнішньої торгівлі послугами. Зокрема, обсяг  

експорту послуг за чотири роки до вступу до СОТ складав близько 7 млрд. дол. 

США, а в наступні роки спостерігалась тенденція збереження високих темпів 

зростання експорту послуг. У 2008 р. були зафіксовані найвищі показники 

темпів росту експорту послуг – на 3734 млн. дол. США, або 26,4 % у 

відносному вираженні, а абсолютні значення були зафіксовані на рівні 17 млрд. 

дол. США. І хоча на наступний рік після вступу до СОТ експорт послуг 

продемонстрував негативну динамку, що було пов’язано з наслідками світової 

фінансової кризи, протягом 2010-2013 рр. експорт послуг зростав високими 

темпами, і у 2013 р. їх обсяг складав 20,2 млрд. дол. США, що на 12 % більше 

показника 2008 року. 

Про позитивні ефекти входження України до СОТ свідчать також 

показники результативності міжнародної торгівлі послугами. Не дивлячись, що 

у рік приєднання країни до СОТ відбувся суттєвий спад показника сальдо 

торгівлі послугами (на 28,1 %), що було пов’язано з більш високими темпами 

росту імпорту, ніж експорту, у наступні роки сальдо щороку зростало і у 2013 

р. на  232 % перевищило відповідний показник у 2008 році. Слід відзначити, що 

сальдо торгівлі послугами України зростало досить високими темпами і до 

моменту вступу до СОТ: середньорічні темпи приросту даного показника за 

2004-2007 рр. складали 25,8 %. Проте, середньорічні темпи приросту у 2009-

2013 рр. склали 40,5 %, що більше ніж в 1,5 рази перевищили показник 2004-
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2007 рр. Таким чином, можна зробити висновок, що вступ України до СОТ 

позитивно вплинув на міжнародну торгівлю послугами та торгівельний баланс 

країни. 

Приєднуючись до ГАТС, країни беруть на себе визначені зобов’язання 

щодо надання іноземним постачальникам послуг доступу на ринок та 

національного режиму (недискримінації зарубіжних постачальників в 

порівнянні з вітчизняними). В той же час, відзначимо, що лібералізація різних 

секторів послуг відбувається нерівномірно. Так, найбільше число зобов’язань, 

прийнятих країнами-учасницями СОТ, стосується туризму, фінансових та 

ділових послуг. В той же час, у сфері морських перевезень, охорони здоров’я та 

освіти рівень пропонованих поступок є значно нижчим, а інколи прямує до 

мінімального. Закритість окремих секторів послуг, як правило, можна пояснити 

їх особливим соціальним та культурним значенням, а також їх особливим 

значенням у формуванні економічної безпеки держави. 

З огляду на особливості регулювання світового ринку послуг, слід 

відзначити, що ринки туристичних та транспортних послуг значно 

відрізняються між собою за мірою лібералізації. Зокрема, хоча багато країн 

застосовують у секторі туризму обмеження, направлені на підтримку соціальної 

стабільності та охорону навколишнього середовища чи культурного спадку, 

глобалізація світової торгівлі туристичними послугами розвивається доволі 

швидкими темпами. Все більше нових країн займають свою нішу на світовому 

ринку туризму, а кількість торгівельних бар’єрів у галузі – скорочується. 

Протилежну ситуацію можемо спостерігати на міжнародному ринку перевезень 

(зокрема, морських та авіаційних), де продовжує зберігатися значна кількість 

обмежень. В силу стратегічного характеру транспортного сектору, кожна 

держава прагне захистити національних постачальників від іноземної 

конкуренції. А відсутність узгодженої позиції по ряду питань, призвела до того, 

що сектори морських та повітряних перевезень були практично виключені з під 

сфери впливу ГАТС. Міждержавний обмін правами у сфері перевезень, як 

правило, відбувається шляхом підписання двосторонніх угод, що певною мірою 
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створює перешкоди на шляху до формування глобального ринку транспортних 

послуг. 

Слід також наголосити на специфіці зобов’язань за способами поставки 

послуг на світовий ринок, зокрема найбільше лібералізованим є споживання за 

кордоном, тоді як присутність фізичних осіб-постачальників послуг підлягає 

максимальній кількості обмежень. Стосовно останніх часто застосовується тест 

на економічну доцільність – іноземні спеціалісти допускаються в країну тільки 

в тому випадку, якщо національні виробники не можуть повною мірою 

задовольнити попит на вітчизняному ринку. Тому, як правило, навіть якщо 

зарубіжний виробник отримав дозвіл відкрити на території країни підприємство 

по наданню послуг, в більшості випадків йому доводиться наймати на роботу 

робітників приймаючої країни. Як наслідок, притік іноземних інвестицій до 

країни сприяє зростанню рівня зайнятості. 

Після приєднання до ГАТС, Україна взяла на себе ряд зобов’язань щодо 

регулювання національного ринку послуг в контексті участі у міжнародній 

торгівлі. З огляду на вигідне географічне положення, іноземним 

постачальникам послуг важливо мати можливість безперешкодного доступу до 

залізничної та портової інфраструктури, а також транзиту до третіх країн. У 

сфері морського транспорту Україна надає можливість здійснення міжнародних 

морських перевезень суднами під іноземним прапором та недискримінаційний 

доступ таких суден до послуг, що надаються у морських портах. Іноземні 

постачальники послуг можуть засновувати сухопутні компанії в Україні без 

обмежень. Крім того, гарантується також можливість здійснення іноземними 

постачальникам таких послуг, як обробка вантажів, послуги по зберіганню, 

митна очистка, послуги, надані контейнерними станціями та депо, 

експедиторські послуги та послуги морських агенцій, без яких-ніби обмежень. 

У секторі послуг внутрішнього водного транспорту Україна має право 

вводити будь-які обмеження по транскордонним вантажним та пасажирським 

перевезенням, а також заснуванню суднохідних компаній іноземними 

постачальниками послуг на території України. При цьому, Україна гарантує 
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іноземним постачальникам необмежену можливість надавати маневрові 

послуги (в тому числі, транскордонні), а також послуги по обслуговуванню та 

ремонту суден, надання додаткових послуг для внутрішнього водного 

транспорту. 

Крім того, Україна може вводити будь-які обмеження на послуги 

залізничного транспорту, в той час, як послуги по обслуговуванню та ремонту 

залізничного транспорту (наприклад, обслуговування шляхів) можуть 

надаватися іноземним постачальникам без будь-яких обмежень.  Здійснення 

міжнародних перевезень автотранспортом через територію України 

здійснюється в рамках дозволів, виданих компетентними органами.  

Важливо відзначити, що Україна є одним з небагатьох членів СОТ, що 

гарантує вільний доступ іноземних постачальників до трубопровідного 

транспорту та зобов’язується дотримуватись принципу недискримінації щодо 

використання трубопровідної мережі незалежно від походження, місця 

призначення та права власності на продукт, що транспортується (табл. 3.3.1). 

Повна карта зобов’язань України у міжнародній торгівлі послугами відповідно 

до умов членства в СОТ та вимог ГАТС наведена у додатку Б. 

Погодившись на вимоги партнерів по переговорному процесу, Україна 

наділила іноземних інвесторів правом надавати фінансові послуги (засновувати 

банки та страхові організації) без яких-небудь квот на іноземний капітал. При 

цьому іноземні постачальники фінансових послуг отримали більш сприятливий 

режим доступу на ринок послуг України в порівнянні з вітчизняними 

постачальниками. Зокрема, іноземні постачальники можуть відкрити філію 

банку, а після п’яти років з дати входження до СОТ аналогічне право надано і 

філіям зарубіжних страхових компаній. Для українського ж інвестора, що 

вирішив надавати банківські чи страхові послуги, необхідними умовами є 

заснування юридичної особи, сплата уставного фонду та ряд інших вимог, після 

виконання яких він зможе відкрити філію. Для ведення бізнесу важливу роль 

відіграють можливості переводу експертів з материнської компанії до дочірньої 

або приїзд експерту для заснування компанії. Тому Україна гарантує доступ на 



212 

 

свій ринок певних категорій спеціалістів з обмеженням строку їх перебування 

на національній території. 
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Таблиця 3.3.1 

Карта зобов’язань за секторами послуг Україна - ГАТС (складено автором)* 

*- (1), (2), (3), (4) – способи постачання послуг відповідно до ГАТС 

Сектори Горизонтальні зобов’язання 

 Обмеження національного режиму Обмеження доступу на ринок 

Право власності на землю Іноземці не мають права на придбання землі в Україні. Відсутні обмеження на оренду землі іноземними фіз. та юр. особами 

Субсидії та інші форми 

державної підтримки 

Для (1), (2), (3), (4) введені обмеження щодо отримання субсидій та інших форм державної підтримки, в тому числі щодо доступу до фінансових та 

матеріальних ресурсів держави 

Переміщення фізичних осіб Для (4)Виїзд на тимчасове перебування іноземного постачальника послуг в Україні потребує дозволу на тимчасове перебування чи на роботу.  За 

виключенням: внутрішньокорпоративних правонаслідувачів (керівників, менеджерів, спеціалістів); продавців послуг, постачальників послуг без 

комерційної присутності; особи, відповідальні за створення комерційної присутності  

Ділові послуги (1), (2), (3) - відсутні, (4) – незв’язані зобов’язання, за виключенням 

горизонтальних.  Обмеження (1), (3) – для нотаріальних послуг; (1), (3) – для 

аудиторських послуг 

(1), (2), (3) - відсутні, (4) – незв’язані зобов’язання, за 

виключенням горизонтальних 

Комунікаційні послуги (1), (2), (3)  системи ліцензування можуть бути встановлені для підгалузей, що 

реалізують зобов’язання універсального обслуговування; 

4) – незв’язані зобов’язання, за виключенням горизонтальних 

(1), (2), (3) - відсутні, (4) – незв’язані зобов’язання, за 

виключенням горизонтальних 

Будівельні та інжинірингові 

послуги 

(1), (2), (3) - відсутні, (4) – незв’язані зобов’язання, за виключенням 

горизонтальних 

(1), (2), (3) - відсутні, (4) – незв’язані зобов’язання, за 

виключенням горизонтальних 

Освітні послуги (1), (2), - відсутні, (3) – керівником навч. закладу може бути громадянин 

України,  (4) – незв’язані зобов’язання, за виключенням горизонтальних 

(1), (2), (3) - відсутні, (4) – незв’язані зобов’язання, за 

виключенням горизонтальних 

Фінансові послуги (1)– специфічні обмеження щодо страхових ризиків, перестрахування, 

допоміжних страхових послуг,  (2)– відсутні 

(3)- обмеження щодо права випуску цінних паперів, 

(4) – незв’язані зобов’язання, за виключенням горизонтальних 

(1)– специфічні обмеження щодо страхових ризиків, 

перестрахування, допоміжних страхових послуг 

(2), (3) – відсутні 

(4) – незв’язані зобов’язання, за виключенням горизонтальних 

Охорона здоров’я та 

соціальні послуги 

(1), (2) – відсутні, 

(3) – з огляду на професійні вимоги відповідно до законодавства України 

 (4) – незв’язані зобов’язання, за виключенням горизонтальних 

(1), (2), (3) – відсутні, 

(4) – незв’язані зобов’язання, за виключенням горизонтальних, 

проте іноземці повинні розмовляти українською 

Туристичні послуги (1), (2), (3) - відсутні, (4) – незв’язані зобов’язання, за виключенням 

горизонтальних 

(1), (2), (3) - відсутні, (4) – незв’язані зобов’язання, за 

виключенням горизонтальних 

Транспортні послуги (1)– незв’язані зобов’язання, (2) –  відсутні 

(3) – відсутні при умові реєстрації юр.особи для послуг автомобільного 

транспорту, (4) – незв’язані зобов’язання, за виключенням горизонтальних 

(1), (2), (3) - відсутні, (4) – незв’язані зобов’язання, за 

виключенням горизонтальних 

Додаткові зобов’язання 
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Україна зобов’язується забезпечити повну прозорість в розробці, прийнятті та застосуванні заходів, що торкаються питань доступу і торгівлі 

послугами трубопровідного транспорту України. Україна зобов’язується забезпечити виконання принципів недискримінаційного режиму щодо 

доступу та використання трубопровідних мереж під її юрисдикцією, в рамках технічних можливостей цих мереж, в зв’язку з походженням, 

призначенням чи правом власності продукту, що транспортується без введення яких-небудь невиправданих затримок, обмежень чи зборів, а також 

без дискримінаційних  цін, що засновані на відмінностях в походженні, призначенні чи власності 
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Україна гарантує достатньо ліберальний режим доступу іноземних 

постачальників освітніх та медичних послуг на свій ринок. Так, у сфері освіти 

Україна може ввести обмеження стосовно керівника навчального закладу – ним 

може бути лише громадянин України. У сфері медичних послуг – обов’язковим 

є знання іноземної мови, а стосовно професійної кваліфікації іноземних 

постачальників можуть бути застосовані спеціальні вимоги. В той же час, 

обмежень стосовно організації медичних закладів не передбачається. 

Отже, в цілому, можна відмітити процес лібералізації сфери послуг в 

Україні після приєднання до СОТ, хоча інколи така лібералізація є не завжди 

виправданою, оскільки ринок може бути не готовим до конкуренції з 

іноземними постачальниками послуг. Зокрема, така ситуація склалась в таких 

країнах пострадянського простору як Вірменії, Молдові та Киргизстані. В той 

же час, досвід входження країн світу до СОТ загалом, та приєднання до ГАТС, 

зокрема, дозволяє сформулювати наступні напрями зниження негативних 

наслідків для міжнародного ринку послуг після вступу нашої країни до СОТ: 

 створення сприятливого конкурентного середовища, за 

виключенням секторів послуг, де розвиток конкуренції може зіткнутися з 

труднощами: зокрема, пасажирські перевезення залізничним транспортом 

загального користування, пасажирські перевезення підземним залізничним 

транспортом. Регулювання доступу іноземних постачальників до банківського 

сектору послуг в короткостроковій перспективі з подальшою лібералізацією та 

зниженням ролі держави до функцій нагляду та регулювання; надання 

можливості доступу до послуг всіх верств населення; 

 нарощення експорту послуг, диверсифікація експортованих послуг 

з акцентом на пріоритетних формах міжнародної торгівлі – транскордонної 

торгівлі та споживання за кордоном. Використання стимулюючих інструментів 

в сфері інформаційних технологій, фінансів, страхування, освіти, зв’язку та 

охорони здоров’я. Заохочення пріоритетних способів зростання експорту 

послуг – розвиток аутсорсингу та утворення кластерів; 
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 забезпечення економічної безпеки під час розвитку міжнародної 

торгівлі послугами шляхом диференціації термінів лібералізації секторів, що 

потребують різноманітних рівнів захисту, визначення можливостей проведення 

тестів на економічну доцільність доступу на ринок послуг, забезпечення 

дотримання технічних стандартів, професійної кваліфікації іноземних 

постачальників послуг; 

 сприяння розвитку сектору послуг національної економіки шляхом 

створення ефективної системи координації з питань розвитку зовнішньої 

торгівлі в контексті членства у СОТ за участі всіх зацікавлених сторін 

(приватний сектор, громадянське суспільство, різні рівні державного 

управління); чіткий розподіл відповідальності з огляду на конкретні норми 

положень ГАТС СОТ та вдосконалення механізму взаємодії між різними 

рівнями державної влади, представниками корпоративного сектору та 

громадянського суспільства; 

 досягнення високого рівня взаємодії з питань регулювання 

міжнародної торгівлі послугами України з країнами-учасницями СОТ, а також з 

партнерами з інтеграційних об’єднань, з країнами, що не є учасниками СОТ, та 

регіональних інтеграційних об’єднань на основі двостороннього 

співробітництва. 

Крім того, на нашу думку, важливими є досягнення подальшої 

лібералізації сектору послуг поряд з іншими секторами економіки – 

промисловістю та сільським господарством. Дані питання були включені до 

порядку денного Дохійського раунду переговорів. Зокрема, багато країн 

представили власні пропозиції щодо скорочення бар’єрів в торгівлі послугами, 

проте, ці пропозиції, в основному, стосуються секторів, для яких вже на даний 

час характерним є достатньо високий рівень лібералізації: ділові, фінансові, 

туристичні та телекомунікаційні послуги. Проте, в рамках переговорів, що вже 

відбулися, сфері послуг не було приділено достатньої уваги. Серед головних 

факторів, що певною мірою ускладнюють досягнення консенсусу стосовно 

обсягів  та характеру взаємних зобов’язань, ми вважаємо за доцільне відзначити  
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складність та неоднорідність сфери послуг, значну кількість країн-учасників, 

що знаходяться на різних стадіях економічного розвитку, різноманітність 

регіональних торгівельних угод та неможливість застосування інструментів 

прямого регулювання зовнішньої торгівлі окремими видами послуг. 

Особливу роль на шляху до лібералізації міжнародного ринку послуг 

загалом, та зовнішньої торгівлі послугами України зокрема, відіграє інтеграція 

в рамках глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. 

ЄС як одне з найпотужніших інтеграційних об’єднань світового господарства 

характеризується високими показниками конкурентоспроможності сфери 

послуг, що за умови ефективної взаємодії з вітчизняною економікою може 

стати потужним стимулом розвитку національної сфери послуг в 

довгостроковій перспективі. 

Економічну частину Угоди про асоціацію України з ЄС було підписано 

27 червня 2014 року, що стало важливим кроком на шляху інтеграції України 

до високотехнологічного Єдиного внутрішнього ринку ЄС, адаптації 

української економіки до більш розвинених економік країн-членів ЄС, 

реформування національної економіки та проведення структурних зрушень з 

метою зростання конкурентоспроможності виробників, окремих галузей, сфер і 

господарства країни в цілому. Поглиблення економічної співпраці між 

Україною та ЄС, зокрема у сфері послуг, відкриває для національної економіки 

додаткові можливості. Так, передбачається полегшення доступу для 

вітчизняних виробників послуг на ринки третіх країн, удосконалення 

регуляторного та інституційного середовища у сфері послуг, широкі 

можливості для диверсифікації послуг, підвищення рівня добробуту 

українського народу за рахунок покращення якості послуг. В той же час, слід 

зауважити певні потенційні загрози для української економіки після зближення 

з країнами ЄС у сфері послуг. Серед них – додаткові витрати, пов’язані з 

гармонізацією вітчизняного законодавства до норм ЄС, дотриманням 

встановлених стандартів якості послуг; втрата конкурентних переваг 

вітчизняних постачальників послуг в порівнянні з виробниками послуг 
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європейських країн; відтік людського та фінансового капіталу з України до 

країн ЄС внаслідок більш сприятливого економічного, політичного та 

соціального середовища та зняття бар’єрів у взаємній торгівлі послугами. 

Економічна складова Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

передбачає норми   взаємного регулювання зовнішньої торгівлі послугами. 

Зокрема, для забезпечення доступу на ринок за допомогою транскордонного 

надання послуг, кожна зі сторін повинна створити режим регулювання ринків 

послуг не менш сприятливий, ніж вже встановлений сторонами. Зокрема, 

йдеться про обмеження щодо кількості постачальників послуг у формі 

встановлення кількісних квот, монополій, визначення виключних 

постачальників послуг або вимог економічної необхідності. Передбачається 

обмеження загальної вартості транзакцій операцій послу чи активів у вигляді 

кількісних квот чи вимог економічної необхідності. Крім того, обмежувальні 

заходи можуть бути застосовані до загальної кількості операцій послуг або 

загальної кількості продукту послуг, вираженого у вигляді встановлених 

чисельних одиниць у формі квот чи у вигляді вимог економічної доцільності. 

В той же час, положеннями Угоди передбачено, що конкретні 

зобов’язання щодо транскордонного постачання послуг не повинні 

тлумачитися як такі, що вимагають від будь-якої сторони компенсувати 

невигідні конкурентні умови, які є результатом іноземного походження 

відповідних послуг або постачальників послуг. 

Крім того, положення Угоди стосуються всіх заходів, що застосовуються 

сторонами стосовно в’їзду та тимчасового перебування на їхній території 

певних категорій фізичних осіб, що надають послуги, визначені конкретно в 

Угоді. Юридичні особи в Україні та в державах-членах ЄС мають право 

наймати на роботу нижче визначені категорії фізичних осіб (що є громадянами 

країн-членів ЄС чи України) у дочірні компанії, філії, офіси представництв на 

території іншої Сторони у відповідності до вимог чинного законодавства 

приймаючої Сторони. Угода визначає категорії фізичних осіб, стосовно яких 

застосовуються регулювання тимчасової присутності в комерційних цілях, та 
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їхній юридичний статус. Положення Угоди стосуються ключового персоналу, 

випускників-стажерів, продавців бізнес-послуг та постачальників договірних 

послуг та незалежних фахівців. Крім того, ряд зобов’язань прийнято щодо 

взаємного визнання кваліфікації фізичних осіб та розкриття конфіденційної 

інформації. Зокрема, сторони мають право вимагати від фізичних осіб, що є 

об’єктами регулювання Угоди, наявності відповідної кваліфікації та/або 

професійного досвіду обов’язкових на території, де надається послуга, для 

зазначеного сектору діяльності.  В той же час, ніщо в Угоді не може вимагати 

від Сторони надання конфіденційної інформації, розкриття якої може 

перешкоджати виконанню законів, або іншим чином суперечить суспільним 

інтересам чи може завдати шкоди законним комерційним інтересам окремих 

підприємств державної чи приватної форми власності. 

Важливу роль у розвитку міжнародних економічних відносин у сфері 

послуг між Україною та ЄС є умови щодо  ліцензування надання послуг. 

Зокрема, в Угоді визначено, що сторони мають право застосовувати 

ліцензування до транскордонного постачання послуг, заснування на своїй 

території юридичних осіб та фізичних осіб (самозайнятих осіб-підприємців) та 

тимчасового перебування на своїй території певних категорій фізичних осіб. 

При цьому ліцензійні процедури мають застосовуватися лише до тих категорій 

послуг та постачальників послуг, які визначені специфічними зобов’язаннями 

сторін. В той же час, ліцензійні процедури повинні відповідати кільком 

критеріям, що стосуються формального порядку отримання ліцензії, простоти 

процедури, плати за отримання ліцензії, гарантій вчасного розгляду тощо. 

Заявник на його прохання може бути також поінформований про причини 

відхилення заявки та терміни оскарження цього рішення. 

З огляду на перспективи участі України у міжнародній торгівлі 

послугами, важливо врахувати та оцінити наслідки поглиблення інтеграції між 

Україною та ЄС в економічній сфері (табл. 3.3.2) 
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Таблиця 3.3.2 

Оцінка можливих наслідків для розвитку міжнародної торгівлі послугами між Україною та ЄС (складено автором за [133]) 

Спосіб постачання / 

Сектор послуг 

Оцінка наслідків  

для державного сектору для бізнесу для домогосподарств 

Транскордонне 

постачання 

Можливе зростання обсягів постачання послуг 

українських компаній, які мають сильні конкурентні 

позиції на ринку; зростання рівня податкових 

надходжень та рівня зайнятості, додаткові витрати на 

адаптацію регулювання сектору послуг до стандартів ЄС 

посилення конкуренції між постачальниками таких 

послуг; полегшення доступу на ринки країн-членів ЄС у 

певних секторах послуг; додаткові витрати компаній на 

адаптацію до нових правил 

Зростання рівня якості та ціни обслуговування 

кінцевих споживачів таких послуг; зростання 

конкуренції може бути бар’єром для створення 

більшої кількості робочих місць 

Тимчасова 

присутність фізичних 

осіб у комерційних 

цілях 

Полегшення процесу створення в майбутньому 

безвізового режиму між Україною та ЄС; зростання 

ринків відповідних послуг та відповідного збільшення 

рівня зайнятості, доходів постачальників послуг та 

податкових надходжень 

полегшення взаємного доступу на ринки сторін та 

спрощення  руху найманого персоналу та незалежних 

професіоналів між компаніями; полегшення здійснення 

спільних проектів у сфері надання послуг, обмін 

кращими практиками ведення бізнесу у сфері послуг 

Позитивний ефект для самозайнятих працівників 

на території країн ЄС;  посилення конкуренції для 

самозайнятих осіб-резидентів України на 

внутрішньому ринку послуг; більш сприятливі 

умови для зростання професійної кваліфікації та 

навичок вітчизняних найманих працівників 

Ліцензування послуг, 

визнання кваліфікації 

та розкриття 

інформації 

Додаткові витрати на реформування системи 

регуляторних органів та створення довідкових центрів;  

покращення умов розвитку окремих секторів послуг в 

Україні; зростання доходів компаній та податкових 

надходжень. 

Створення регуляторного поля для європейських та 

українських компаній в окремих секторах послуг; 

гармонізація ліцензування окремих послуг в Україні з 

кращими європейськими практиками; спрощення 

отримання ліцензій іноземними компаніями, що надають 

послуги в Україні 

Полегшення транскордонного руху фахівців, 

полегшення надання послуг на території країн--

членів ЄС, розширення можливостей підвищення 

професійної кваліфікації; зростання відкритості 

ринків послуг для доступу фахівців з ЄС 

Телекомунікаційні 

послуги 

Необхідність модернізації регуляторної системи  на 

ринках телекомунікаційних послуг; додаткові фінансові 

ресурси від продажу радіочастотного та номерного 

ресурсу; зростання зайнятості та податкових надходжень 

від динамічного розвитку цих секторів 

забезпечення недискримінаційного доступу третіх сторін 

до електронних комунікаційних мереж; удосконалення 

процесу ліцензування та розподілу частотного й 

номерного ресурсу; спрощення виходу на європейські 

ринки для вітчизняних компаній IT-сектору 

Додаткові можливості доступу до нових 

технологій і продуктів; подальший розвиток 

ринку універсальних послуг та поширення їх 

доступності для домогосподарств 

Фінансові послуги 

Збільшення обсягів кредитування домогосподарств та 

реального сектора економіки, зростання реального 

кінцевого споживання домогосподарств, а також 

пом’якшення курсових коливань та зростання 

податкових надходжень. 

Створення сприятливого середовища для ведення 

бізнесу; залучення інвестицій; забезпечення вільного 

доступу фінансових компаній до платіжної та 

клірингової інфраструктури 

Розширення доступу до нових фінансових 

продуктів за більш справедливими цінами; 

зростання обсягів та зниження вартості 

споживчого кредитування одночасно з 

посиленням захисту персональної інформації 

споживачів 

Транспортні послуги 

Створення конкурентних умов роботи на цих ринках за 

стандартами ЄС; додаткові витрати на розробку та 

внесення відповідних змін до законодавства та 

імплементацію цих змін. 

зростання рівня конкуренції на цих ринках; підвищення 

якості надання відповідних послуг та зростання 

інвестицій у розвиток відповідної інфраструктури. 

Додаткові можливості отримати транспортні 

послуги кращої якості за більш прийнятними 

цінами 
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Електронна торгівля 

Створення конкурентного середовища; запобігання 

переміщенню вітчизняних компаній у сфері електронної 

торгівлі до інших юрисдикцій; додаткові витрати на 

внесення відповідних змін до законодавства та створення 

відповідної системи регулювання. 

Додаткові стимули для зростання цього ринку в Україні; 

розширення присутності європейських компаній на 

українському ринку електронних послуг. 

Більше можливостей для здійснення роздрібних 

покупок у мережах електронної торгівлі; доступ 

до сучасніших платіжних технологій;  підвищення 

рівня захисту прав споживачів. 



223 

 

Таким чином, узгодження механізмів регулювання міжнародної 

торгівлі між Україною та ЄС є важливим кроком до розвитку торгівельних 

процесів в даній сфері. Досягнення взаємних домовленостей є свідченням 

того, що сторони мають серйозні наміри не лише перевести співпрацю на 

якісно новий рівень, але й суттєво наблизити економічну систему України до 

економічної системи ЄС на основі лібералізації руху капіталів та послуг, 

гармонізації підходів та принципів, на яких будуються галузеві політики та 

відповідні системи регулювання. Тому дослідження особливостей взаємодії 

України та ЄС, зокрема у сфері послуг, є важливою передумовою більш 

глибокого розуміння суспільством модернізаційного потенціалу європейської 

інтеграції як стратегічного вектору розвитку України. 

Підписання Економічної складової Угоди про Асоціацію України та ЄС 

стала також важливим кроком на шляху до розвитку регіонального 

економічного співробітництва. Відзначимо, що в сучасних умовах розвитку 

міжнародних економічних відносин пріоритет належить регіональним, а не 

глобальним формам міжнародного співробітництва. Зокрема, регіональні 

торговельні угоди випереджають найбільш суперечливі переговори між 

країнами та блоками у світовому господарстві. У підписанні регіональних 

торгівельних угод (РТУ) найбільшу активність проявляють країни 

Європейською Союзу, Європейської асоціації вільної торгівлі, Азії, Північної 

та Південної Америки. 

В той же час, важливо, щоб регіональні торгівельні угоди розглядались 

у відповідності до багатосторонніх домовленостей, а не як їх альтернатива. 

Так, РТУ дозволили групам країн провести переговори та взяти на себе 

зобов’язання, що суттєво випереджають ті, які були можливі на 

багатосторонньому рівні. Деякі з таких зобов’язань та домовленостей стали 

основою для подальших переговорів на рівні СОТ. В той же час, швидке 

зростання кількості РТУ може викликати проблеми послідовності у 

торгівельних відносинах, поставити країни, що розвиваються, в менш 

сприятливе становище, та відхилити певні ресурси для ведення переговорів 
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від багатостороннього обговорення. Саме тому, для того щоб обмежити певні 

проблеми та максимально використовувати переваги регіоналізму, важливо 

сприяти прозорості РТУ та забезпечувати їх взаємозв’язок з правилами СОТ. 

На сьогодні, Україна також є суб’єктом регіональних торгівельних 

домовленостей, що свідчить про прагнення реалізовувати стратегію 

регіональної інтеграції. Зокрема, на сьогодні в рамках дії СОТ діючими є 

близько 280 регіональних торгівельних угод за участю як регіональних 

об’єднань, так і незалежних держав. Відзначимо, що частка РТУ, які 

передбачають домовленості у сфері регулювання торгівлі послугами 

становлять 48 % загальної кількості РТУ, про які повідомлено СОТ (Додаток 

В). Крім того, тривають переговори по 38 РТУ, в тому числі і за участю 

України (Додаток Г). 

 В той же час Україна як незалежний учасник міжнародних 

економічних відносин, представлена лише у 5,8 % від загальної кількості 

РТУ (табл. 3.3.3). 

Таблиця 3.3.3 

Участь України в РТУ, про які повідомлено СОТ (складено автором на 

основі [134]) 

Назва РТУ Предмет 
Тип 

угоди 

Дата 

увідомлення 

Частина 

увідомлення 

Дата набуття 

чинності 

Вірменія - Україна Товари ЗВТ  17 червня 2004 р. GATT Art. XXIV 18 грудня 1996 р. 

ЄАВТ - Україна 

Товари та 

послуги ЗВТ/УЕІ 18 червня 2012 р. 

GATT Art. XXIV 

& GATS Art. V 01 червня 2012 р. 

ЄС - Україна 

Товари та 

послуги ЗВТ/УЕІ 01 червня 2014 р. 

GATT Art. XXIV 

& GATS Art. V   

Грузія - Україна Товари ЗВТ  08 лютого 2001 р. GATT Art. XXIV 04 червня 1996 р. 

Киргизія - Україна Товари ЗВТ  15 червня 1999 р. GATT Art. XXIV 19 січня 1998 р. 

Україна - 

Азербайджан Товари ЗВТ  18 серпня 2008 р. GATT Art. XXIV 02 вересня 1996 р. 

Україна - Білорусь Товари ЗВТ  18 серпня 2008 р. GATT Art. XXIV 

11 листопада 

2006 р. 

Україна - Македонія Товари ЗВТ  18 серпня 2008 р. GATT Art. XXIV 05 липня 2001 р. 

Україна - Казахстан Товари ЗВТ  18 серпня 2008 р. GATT Art. XXIV 19 жовтня 1998 р. 

Україна - Молдова Товари ЗВТ  18 серпня 2008 р. GATT Art. XXIV 19 травня 2005 р. 

Україна - Чорногорія 

Товари та 

послуги ЗВТ/УЕІ 25 квітня 2013 р. 

GATT Art. XXIV 

& GATS Art. V 01 січня 2013 р. 

Україна - Російська 

Федерація Товари ЗВТ  18 серпня 2008 р. GATT Art. XXIV 21 лютого 1994 р. 

Україна - 

Таджикистан Товари ЗВТ  18 серпня 2008 р. GATT Art. XXIV 11 липня 2002 р. 

Україна - Узбекистан Товари ЗВТ  18 серпня 2008 р. GATT Art. XXIV 01 січня 1996 р. 

Україна - Товари ЗВТ  18 серпня 2008 р. GATT Art. XXIV 04 листопада 
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Туркменістан 1995 р. 

Джерело: складено 

 

Крім того, тривають переговори щодо укладення таких РТУ: Канада – 

Україна (дата початку переговорного процесу – 17 травня 2010 р.), Україна – 

Сербія (10 листопада 2011 року), Україна – Сінгапур (8 травня 2007 року), 

Україна – Туреччина (24 січня 2011 року). Проте, варто відзначити, що серед 

діючих та майбутніх РТУ за участю України питання лібералізації сфери 

послуг розглянуті лише в трьох з них. Тому, серед майбутніх напрямів 

інтеграції національної економіки слід відзначити поглиблення 

двосторонньої співпраці у сфері міжнародної торгівлі послугами, не лише з 

країнами ЄС та колишнього пострадянського простору, а й з країнами Азії, 

Америки та регіональними об’єднаннями. 

З огляду на те, що саме регіональна економічна інтеграція все більше 

вважається ключовим фактором для економічного зростання країн сучасного 

світового господарства та скорочення бідності, пропонуємо визначити такі 

перспективні напрямки розвитку зовнішньоторговельної політики України з 

огляду на участь в РТУ: 

 необхідність ув’язати тарифи із застосовуваними ставками, проте не 

збільшувати їх, а досягти згоди щодо часткового зниження багатосторонніх 

тарифів; 

 розвиток існуючих та створення нових преференціальних угод з 

окремими країнами світу, з інших регіонів, особливо з групи країн, що 

розвиваються; 

 можливість залишати регіональні угоди відкритими для можливого 

приєднання нових країн, що готові слідувати встановленим правилам; 

 необхідність включення положень з угод СОТ та інших інструментів 

для спрощення процедур торгівлі за всім ланцюгом поставок: спрощення 

документації та документообігу, систематизація регуляторних інструментів 
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на державному рівні, комплексне управління зовнішньоторговельною 

діяльністю. 

Таким чином, з метою удосконалення напрямів та форм участі України 

в міжнародній торгівлі послугами, слід передбачити конкретні напрямки на 

кожному з рівнів економічного механізму регулювання міжнародного ринку 

послуг (табл. 3.3.4) 

Таблиця 3.3.4 

Концептуальні напрями зміцнення позицій України на міжнародному 

ринку послуг 

Напрями Інструменти 

Диверсифікація 

експорту послуг 

Переорієнтація структури сектору послуг України в напряму наукоємних 

видів послуг; використання фундаментальних розробок у секторі послуг, їх 

подальше 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 

послуг; розширення фінансування фундаментальних досліджень та 

пріоритетних науково-технічних напрямів; 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 та підтримки інвестиційних проектів з 

урахуванням пріоритетного розвитку транзитних міжнародних 

транспортних коридорів; активна державна підтримка транзитних проектів 

України на міжнародній арені, формування вигідних для країни 

міжнародних альянсів; інтегрування транспортних і виробничо-

розподільчих процесів, створення мультимодальних перевізних систем, а 

також систем розподілу, заснованих на сучасних логістичних технологіях. 

Розвиток експорту 

туристичних послуг 

Створення сприятливого інвестиційного клімату для українських та 

іноземних компаній щодо розвитку туристичної інфраструктури; 

коригування чинного законодавства в частині, що стосується розвитку 

туризму; введення в дію механізму економічної відповідальності при 

здійсненні туроператорської діяльності; сприяння розвитку екологічного, 

спортивного та інших активних видів туризму, що приносять найбільший 

дохід приймаючій країні; спрощення візової політики відносно туристів з 

країн, що не представляють міграційної небезпеки, і одночасно посилення 

контролю над видачею віз туристам, які прибувають з небезпечних в 

міграційному відношенні держав. 

Створення 

інституційного 

Участь у міжнародних стратегічних альянсах за секторами та видами 

послуг; державна підтримка національних сервісних компаній під час їх 
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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. Для досягнення 

максимальних вигід від участі в міжнародній торгівлі послугами необхідна 

комплексна програма розвитку даного ринку в Україні з переорієнтацією на 

наукомісткі галузі та державна підтримка вітчизняних виробників, особливо 

телекомунікаційних, інформаційних, ділових та комп’ютерних послуг. Крім 

того, важливими постають питання модернізації систем науки і освіти 

відповідно до нових вимог економіки і суспільства. Під час реформування 

сфери послуг національної економіки слід враховувати зону природної 

конкурентоспроможності України – експлуатація факторів вигідного 

географічного та територіального положення, європейського статусу країни, 

надання транзитних послуг в галузі транспорту та зв’язку, розвиток туризму, 

забезпечення комерційної діяльності нерезидентів на території України. 

Диверсифікація географії всіх видів українського експорту послуг вимагає 

більш активних дій у зміцненні своїх позиції на ринках європейських країн. 

В той же час, важливою є інтенсифікація торгівлі з країнами далекого 

зарубіжжя по високотехнологічних видам послуг, розвиток потенціалу у 

експорті транспортних та туристичних послуг. 

 

 

 

 

 

 

середовища розвитку 

ринку послуг 

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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Висновки до розділу 3 

 

В ході дослідження організаційно-економічних аспектів 

позиціонування України на міжнародному ринку послуг визначено: 

1. Україна є активним учасником міжнародної торгівлі послугами. 

Так, питома вага експорту послуг у генеральній торгівлі України у 2000 р. 

становила 19,86 %, а питома вага імпорту послуг – 16,74%, у 2013 р. дані 

показники  становили відповідно 23,65 %та 15,95 %, що в цілому сприятливо 

вплинуло на тенденцію переважання експорту послуг у загальній зовнішній 

торгівлі України. Показники питомої ваги експорту послуг для України є 

вищими в порівнянні з середніми значеннями для країн, що розвиваються, та 

країн з перехідною економікою. Лідерами як у експорті, так і у 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.). 

В результаті досліджень динаміки та галузевої структури зовнішньої торгівлі 

послугами України у період 2000 – 2013 рр. віявлено тенденцію зростання 

ролі України як нетто-експортера деяких наукоємних послуг та послуг, 

надання яких потребує спеціальних знань. 

2. Здійснено оцінку впливу факторів внутрішнього та зовнішнього 

економічного середовища на інтенсивність зовнішньої торгівлі послугами 

України. Визначено, що найсильніше від якості внутрішнього економічного 

середовища залежить експорт та імпорт роялті та ліцензійних платежів, 

інших бізнес-послуг, комп’ютерних та інформаційних послуг. 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 
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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 як: ВВП торгівельного партнера, ВВП на душу 

населення та зовнішньоторгівельний оборот товарами. 

3. Входження України до СОТ знайшло своє вираження і в 

абсолютних показниках зовнішньої торгівлі послугами. Зокрема, обсяг  

експорту послуг за чотири роки до вступу до СОТ складав близько 7 млрд. 

дол. США, а в наступні роки спостерігалась тенденція збереження високих 

темпів зростання експорту послуг. На основі міжнародного досвіду 

сформовано пропозиції щодо зниження негативних наслідків для ринку 

послуг після вступу України до СОТ, а саме: створення сприятливого 

конкурентного середовища, нарощення експорту послуг, диверсифікація 

експортованих послуг, забезпечення економічної безпеки під час розвитку 

міжнародної торгівлі послугами, досягнення високого рівня взаємодії з 

питань регулювання міжнародної торгівлі послугами України з країнами-

учасницями СОТ, а також з партнерами з інтеграційних об’єднань. Визначені 

перспективні напрямки розвитку зовнішньоторговельної політики з огляду на 

участь в РТУ, а саме: необхідність ув’язати тарифи із застосовуваними 

ставками, можливість залишати регіональні угоди відкритими для можливого 

приєднання нових країн, необхідність включення положень з угод СОТ та 

інші інструменти для спрощення процедур торгівлі за всім ланцюгом 

поставок та інші. Сформульовані концептуальні напрямки зміцнення позицій 

України на міжнародному ринку послуг, а саме: диверсифікація експорту 

послуг, стимулювання розвитку сектору високотехнологічних послуг, 

розвиток транзитного потенціалу країни, розвиток експорту туристичних 

послуг, створення інституційного середовища розвитку ринку послуг. 
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті проведеного теоретичного аналізу методологічних засад 

формування та регулювання міжнародного ринку послуг та практичного 

узагальнення сучасних тенденцій розвитку міжнародної торгівлі послугами 

було вирішено важливу наукову задачу визначення напрямів регулювання 

міжнародного ринку послуг в сучасних умовах глобалізації. Вищезазначене 

дає можливість зробити ряд висновків та рекомендацій, які характеризуються 

науковою новизною, мають теоретико-методологічне та науково-практичне 

значення. 

1. В результаті аналізу теоретичних засад процесів формування та 

функціонування міжнародного ринку послуг в системі світового 

господарства визначено, що категорія «послуги» у широкому розумінні 

об’єднує практично всю економічну діяльність постіндустріального 

суспільства, тісно переплітаючись з іншими економічними складовими 

міжнародної торгівлі. Шляхом дослідження еволюції форм розвитку сфери 

послуг у концепціях наукових шкіл та течій, визначені методологічні акценти 

новітніх суспільно-економічних формацій, зокрема  високий динамізм, 

територіальна сегментація і локальний характер послуг в національному та 

світовому масштабі, внаслідок чого сформувалась нова економічна система з 

домінуванням сфери послуг у глобальному поділі праці. 

2. Виявлено важливі елементи регулювання міжнародного ринку 

послуг шляхом ґрунтовного аналізу регуляторних аспектів міжнародної 

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

багатостороннього торгівельного співробітництва. В результаті доведено, що 

преференційна та багатостороння лібералізація міжнародної торгівлі 

послугами виступає в якості головної тенденції розвитку інструментів її 

регулювання. Оскільки по суті ГАТС є рамковою угодою, міжнародно-

правове регулювання торгівлі послугами на універсальному рівні 

знаходиться у стадії становлення. Окрему роль в даному процесі відіграють 
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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. 

3. Визначено, що в сучасних умовах сфера послуг утворює ядро 

постіндустріальної економіки і в багатьох аспектах визначає її основні 

макроекономічні параметри. В ході дослідження рушійних сил міжнародної 

торгівлі послугами визначені основні фактори його зростання та сфері 

розвитку, на які впливають визначені фактори. Поштовхом до динамічного 

розвитку сфери послуг послужило кілька факторів, а саме: 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. Виокремлено сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку 

послуг в умовах глобалізації економічних відносин світового господарства. 

Серед них: перевищення темпів росту торгівлі послугами над торгівлею 

товарами; суттєві зміни структури ВВП промислово-розвинутих країн, за 

рахунок третинного сектору – сектору послуг (частка сектору послуг 

глобальних ланцюгах створення доданої вартості у 2013 р. склала 70,23 %); 

перевищення темпів зростання експорту послуг над імпортом послуг для 

ряду країн; зменшення частки розвинутих країн у міжнародній торгівлі 

послугами (з 80 % у 1980 р. до 50 % у 2012 р.). Суттєві зміни відбулись у 

предметній складовій міжнародного ринку послуг. На основі 

комп’ютеризації, інформаційних технологій, нових засобів комунікації на 

світовому ринку виник та міцно утвердився цілий спектр нових послуг, 

радикально оновлюються їх традиційні види, підвищуються якісні показники 

обслуговування. Знімаючи технічні бар’єри у передачі багатьох послуг на 

відстані, нові технології відкривають для них світовий ринок. В той же час, 
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близько 1/4 світової торгівлі послугами припадає на транспорті послуги, а ще 

близько 1/3 – на міжнародний туризм. В той же час, комп’ютерні та 

інформаційні послуги стали одним з найдинамічніших секторів 

міжнародного ринку послуг у період 2005-2012 рр. Середньорічні темпи 

зростання експорту послуг даної категорії склали близько 14 %. Даний 

сектор виявився порівняно стійким до наслідків економічної та фінансової 

кризи, що панували у світовій економіці протягом 2009 р. 

5. В ході дослідження визначено, що 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 виявив, що для країн, що 

розвиваються, та країн з перехідною економікою експорт послуг є більш 

важливим джерелом економічного зростання, ніж для розвинутих країн. 

Загалом, сектор послуг є сьогодні важливим джерелом створення доданої 

вартості, робочих місць та фактором, що опосередковано впливає на 

продуктивність всієї економіки.  

6. В результаті досліджень динаміки та галузевої структури 

зовнішньої торгівлі послугами України за період 2000 – 2013 рр. встановлено 

наявність тенденцій зростання ролі України як нетто-експортера деяких 

наукоємних послуг та послуг, надання яких потребує спеціальних знань. У 

рамках дослідження виявлено, що протягом аналізованого періоду, загалом, 

відбувалося зростання участі України в світовій торгівлі послугами, про що 

свідчить зростання часток України в експорті та імпорті ряду послуг. 

7. Найбільш значимими, для інтенсивності торгівлі послугами, 

факторами внутрішнього економічного середовища були такі фактори, як: 

інституційне середовище, в умовах якого функціонують компанії, 

підприємці, уряд та інші суб’єкти національної економіки; інфраструктура, 



233 

 

що є ключовим фактором який забезпечує вищу продуктивність 

національного ринку та визначає його інтеграцію в світове господарство; 

здоров'я і початкова освіта, що прямо впливає на якість людського капіталу, 

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 їх походження, таким чином, щоб забезпечити високий рівень 

конкурентоспроможності країни на світових ринках. Щодо факторів 

зовнішнього економічного середовища, то 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. В результаті досліджень динаміки та галузевої структури 

зовнішньої торгівлі послугами України за період 2000 – 2013 рр. встановлено 

тенденцію для зростання ролі України як нетто-експортера деяких 

наукоємних послуг та послуг, надання яких потребує спеціальних знань. В 

рамках дослідження виявлено, що 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. Визначено, що Україна, як повноцінний учасник міжнародної 

торгівлі послугами, є суб’єктом її регулювання на всіх рівнях – 

національному, регіональному та глобальному, а також на рівні регіональних 

торгівельних угод. Вступ України до СОТ позитивно вплинув на міжнародну 
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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. Досягнення взаємних домовленостей між Україною та 

Європейським союзом є свідченням того, що сторони мають серйозні наміри 

не лише перевести співпрацю на якісно новий рівень, але й суттєво 

наблизити економічну систему України до економічної системи ЄС на основі 

лібералізації руху капіталів та послуг, гармонізації підходів та принципів, на 

яких будуються галузеві політики та відповідні системи регулювання. Крім 

того, важливим для розвитку зовнішньої торгівлі послугами України є 

поглиблення регіонального торгівельного співробітництва. Зокрема, слід 

забезпечити розвиток існуючих та створення нових преференціальних угод з 

окремими країнами світу, з інших регіонів, особливо з групи країн, що 

розвиваються та можливість залишати регіональні угоди відкритими для 

можливого приєднання нових країн, що готову слідувати встановленим 

правилам. Серед ключових напрямків зміцнення позицій України на 

міжнародному ринку послуг визначено такі, як: диверсифікація експорту 

послуг, стимулювання розвитку сектору високотехнологічних послуг, 

розвиток транзитного потенціалу країни, розвиток експорту туристичних 

послуг, створення інституційного середовища розвитку ринку послуг. 


