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АБРЕВІАТУРИ ТА АКРОНІМИ  

 

ASEAN – Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) 

BPM-6 – Керівництво зі складання  платіжного балансу та міжнародної 

інвестиційної позиції, шосте видання (ПБД-6) 

CPА-2008 – Класифікація продукції за видами економічної діяльності 

Європейського Союзу 

СРС – Класифікація основних продуктів (товарів і послуг)  

EU – Європейський Союз (ЄС) 

FATS – Статистика закордонних філій  

GATS – Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС) 

GNS/W/120 – Перелік класифікаційних послуг за секторами GАТS 

IAOP – Міжнародна асоціація професіоналів аутсорсингу  

ІСАО – Міжнародна організація цивільної авіації  

IMF – Міжнародний валютний фонд (МВФ) 

ІМО – Міжнародна морська організація  

ISIC – Міжнародна стандартна галузева класифікація усіх видів економічної  

            діяльності  

ISCO-08 – Міжнародна стандартна класифікація занять 

ISO –  Міжнародна організація зі  стандартизації 

MERCOSUR – Південно-Американський ринок (МЕРКОСУР) 

MSITS-2010 – Керівництво зі статистики міжнародної торгівлі послугами  

NACE – Класифікація видів економічної  діяльності Європейського Союзу  

NАFТА – Північноамериканська асоціація вільної торгівлі  

НS – Гармонізована система опису та кодування товарів  

ОЕСD – Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

R&D – Дослідження і розробки 

SITC – Міжнародна стандартна торговельна класифікація (МСТК) 

SNA-2008 – Система національних рахунків (СНР) 

TRIPS – Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 

              (ТРІПС) 

UN – Організація об’єднаних націй (ООН) 

UNCTAD – Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНСТАД) 

UNWTO – Всесвітня організація туризму (ЮНВТО) 

WIPO – Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) 

WTO – Світова організація торгівлі (СОТ) 

ВВП – Валовий внутрішній продукт 

ТНК – Транснаціональна корпорація 

КВЕД – Класифікація видів економічної  діяльності, Україна 

КЗЕП – Класифікація зовнішньоекономічних послуг, Україна 
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ВСТУП 
        

 

            Актуальність теми. З розгортанням процесу глобалізації 

світової економіки посилюється відкритість національних ринків і 

економічна взаємозалежність  країн; зростають масштаби міжнародного 

обміну  товарами, послугами і капіталом; нових рис набувають міжнародні 

потоки фінансових активів та інформації. Характерною ознакою сучасного 

етапу розвитку міжнародного обміну є випереджальні темпи зростання 

торгівлі послугами, що зумовлено інноваційно-технологічним розвитком,   

інтелектуалізацією праці, інформатизацією суспільних і виробничих 

відносин. Безперервно розширяється спектр сервісних видів економічної 

діяльності, відповідно змінюються обсяги і структура міжнародних потоків 

послуг. Стрімко набувають ваги послуги, пов’язані з поширенням Інтернет-

технологій, новими способами комунікації і використанням інтелектуальної 

власності; водночас зберігається високий попит на фінансові, страхові, 

банківські та інші бізнес-послуги. 

За статистикою UNCTAD частка послуг у світовій торгівлі становить 

понад 20%, а сама сфера послуг стає найбільшим реципієнтом міжнародних 

інвестицій 189.   Участь окремої країни в міжнародній торгівлі послугами 

залежить від секторальної структури національної економіки, її науково-

технічного потенціалу, інноваційної активності та дієвості інституційного 

механізму стимулювання і підтримки експорту. Оскільки  доходи від 

експорту мають покривати витрати на імпорт, для стабільного розвитку 

національної економіки необхідно забезпечити оптимальну пропорцію між 

обсягами експорту/імпорту, підтримувати ті галузі сфери послуг, які мають 

істотний вплив на формування конкурентоспроможної національної 

економіки. У цьому контексті для кожного суб’єкта зовнішньоторговельних 

відносин важливого значення набувають дослідження динаміки, структури і 

співвідношення експортно-імпортних потоків, а також моніторинг 

зовнішньоторговельної позиції у глобальному конкурентному середовищі. 
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Теоретико-методологічні та організаційні аспекти функціонування  й 

розвитку міжнародної торгівлі послугами, особливості формування та 

інструменти регулювання торговельних потоків в умовах глобалізації 

перебувають у полі зору провідних міжнародних  інституцій;  їм присвячені 

наукові праці великої когорти  зарубіжних учених, серед яких:  Г. Ассель, О. 

Балаєва, Д. Джоббер, П. Дойль, І. Дюмулен,  Ф. Котлер, К. Лавлок, Д. 

Найяара, Б. Олін, В. Почекина, Г. Турбан, Б. Рендер, Дж. Фитцсимонс, А. 

Фьорстер,  К. Хаксевер, Е. Хекшер, Т. Хілл та ін.   

Різні аспекти зовнішньоекономічної діяльності України та її участі в 

міжнародному обміні товарами і послугами висвітлюють у своїх наукових 

працях  вітчизняні вчені: І. Бураківський, В. Геєць, Р. Заблоцька, В. Зайцев, 

Л. Кістерський, Ю. Коваленко,  Ю. Козак, Д. Лук’яненко, А. Мазаракі, Ю. 

Мельник, Н. Мешко, О. Пальчук, А. Румянцев,  В. Сіденко, В. Тіпанов, А. 

Філіпенко, Т. Циганкова та ін.  

Окремі сегменти зовнішньої торгівлі України послугами стали 

предметом дослідження: А. Маловічка (транспортні), Г. Заячковської 

(туристичні), І. Шовкун (високотехнологічні), А. Литвин (ІТ-послуги), В. 

Тронько (телекомунаційні),  Л. Нечипорук (страхові), Є. Поліщук (фінансове 

посередництво), С. Грицуленко (обмін інтелектуальною власністю), О. 

Рисованої (аутсорсинг) та ін.  

Інформаційно-методичне забезпечення статистичного аналізу 

зовнішньоторговельної діяльності висвітлено в наукових працях С. 

Герасименка,  І. Гончара,  А. Єріної, І. Жукович,  В. Захожая, І. Калачової,  Н. 

Ковтун,  М. Лєснікової, О. Мазуренко,  І. Манцурова, В. Михайлова, О. 

Осауленка, Н. Парфенцевої,  М. Пугачової,  А. Сидорової,  Б. Шлюсарчика.  

Разом з тим в умовах глобальних трансформацій перманентно виникає 

необхідність перегляду та модернізації існуючого методично-аналітичного 

інструментарію статистики міжнародної торгівлі послугами, адаптації його 

до сучасних реалій. Високий динамізм розвитку сектору послуг  спричиняє 

постійні зміни в географічній і видовій структурах експортно-імпортних 
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потоків, актуалізує моніторинг структурних зрушень та оцінювання стану 

торговельного балансу послуг. Потребують більш розгорнутих досліджень 

збалансованість експортно-імпортних операцій  і міжнародна конкурентність 

окремих видів послуг.  

Окреслене коло проблемних питань, їх наукове і практичне значення 

визначили вибір теми дисертаційної роботи, її мету, завдання, логіку та 

послідовність дослідження.  

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

Теоретичні й практичні розробки, що були покладені в основу дисертації, 

виконувались у рамках реалізації Стратегії розвитку державної статистики на 

період до 2017 року в Науково-дослідному інституті статистичних 

досліджень за темою «Удосконалення методології  статистики зовнішньої 

торгівлі» (№ державної реєстрації 0115U002331). Особистий внесок автора 

полягає в обґрунтуванні методологічних засад дослідження розвитку 

зовнішньої торгівлі послугами на основі  гармонізованої з міжнародними 

системами і стандартами класифікації послуг, що забезпечує взаємну 

узгодженість різних за функціональним призначенням інформаційних 

потоків, сприяє підвищенню якості статистичного оцінювання стану 

платіжного балансу, створює передумови для розширення міжнародного 

інформаційного обміну та економічного співробітництва між країнами.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

розробка інформаційно-методичного забезпечення статистичного 

оцінювання стану і  розвитку зовнішньої торгівлі послугами в умовах 

нестабільного конкурентного середовища.  

Задля досягнення поставленої мети було визначено та вирішено такі 

завдання: 

 розкрити економічну сутність та специфіку міжнародної торгівлі 

послугами як об’єкта статистичного дослідження;  
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 охарактеризувати методично-аналітичний інструментарій статистики 

зовнішньої торгівлі послугами та окреслити принципи його гармонізації з 

міжнародними системами і стандартами; 

 висвітлити основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами 

в умовах глобалізації; 

 дослідити особливості розвитку зовнішньої торгівлі України послугами 

в контексті глобальних тенденцій, зокрема, європейський вектор її розвитку;  

 проаналізувати взаємозв’язок збалансованості експортно-імпортних 

потоків з основними індикаторами участі країни в міжнародній торгівлі 

послугами;  

 адаптувати методику визначення конкурентності зовнішньої торгівлі на 

основі показників збалансованості експортно-імпортних потоків до 

статистики послуг, а також здійснити практичну її реалізацію;  

– визначити пріоритетні напрями активізації участі України в 

міжнародній торгівлі послугами, які здатні посилити її конкурентні позиції 

на світових ринках. 

Об’єктом дослідження є експортно-імпортні потоки послуг у світі і в 

Україні.   

Предметом дослідження є методологічні та методичні аспекти 

статистичного аналізу закономірностей формування динаміки, структури, 

збалансованості й конкурентності зовнішньої торгівлі послугами.   

Методи дослідження базуються на методологічних засадах і 

фундаментальних положеннях сучасної економічної теорії, міжнародної 

торгівлі та статистики. В процесі дослідження для розв’язання конкретних 

завдань використані загальнонаукові методи пізнання: діалектичний, 

системного аналізу, узагальнення, порівняння, моделювання; увесь спектр 

традиційних статистичних методів аналізу динаміки, структури і 

співвідношення показників, які всебічно характеризують експортно-імпортні 

потоки; табличний і графічний методи візуалізації властивих цим потокам 

закономірностей.  
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Інформаційною базою дослідження послужили офіційні дані Державної 

служби статистики та Національного банку України, статистичні матеріали 

міжнародних організацій (UNCTAD, WTO, IMF, WIPO, UNWTO та ін.), 

науково-аналітичні матеріали Національного інституту стратегічних 

досліджень, нормативно-правові акти з питань регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, наукові праці вітчизняних і зарубіжних 

авторів, інтернет-ресурси тощо.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні 

інформаційно-методичного забезпечення статистичного дослідження 

закономірностей розвитку  зовнішньої торгівлі послугами й  оцінювання 

збалансованості та міжнародної  конкурентності окремих сегментів ринку 

послуг.  

Найвагоміші результати дослідження, що містять елементи наукової 

новизни і свідчать про  особистий внесок  автора, такі:  

вперше: 

 запропоновано науково-методичний підхід до статистичного 

оцінювання міжнародної конкурентності окремих видів послуг на основі 

збалансованості експортно-імпортних потоків, що дозволило визначити 

пріоритетні напрями географічної та видової диверсифікації зовнішньої 

торгівлі України послугами; 

 удосконалено: 

 методично-аналітичний інструментарій статистики зовнішньої торгівлі 

послугами на засадах гармонізованої з міжнародними стандартами 

класифікації послуг і взаємозв’язаної системи показників масштабу, 

структури і збалансованості експортно-імпортних потоків, що забезпечило 

комплексне дослідження розвитку зовнішньої торгівлі України послугами в 

контексті глобальних тенденцій;  

 науково-методичну аргументацію трактування експортної квоти як 

детермінанти стану торговельного балансу, що дало підстави описати зв’язок 

між експортною квотою і коефіцієнтом покриття динамічною регресійною 
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моделлю, а на основі моделі здійснити прогноз рівня збалансованості 

експортно-імпортних потоків послуг на перспективу; 

 набули подальшого розвитку: 

 наукові підходи до організації статистики торгівлі послугами способом 

комерційної присутності через закордонні філії транснаціональних 

корпорацій. Статистика діяльності закордонних філій з переважною часткою 

іноземного капіталу (Foreign Affiliates Trade Statistics – FATS) характеризує 

потоки міжнародного обміну послугами поза межами платіжного балансу, 

доповнюючи тим самим  інформаційну базу щодо світового ринку послуг;  

 методичні аспекти дослідження сучасних тенденцій і особливостей 

розвитку зовнішньої торгівлі  України послугами, зокрема європейського 

вектору розвитку, за результатами яких окреслено шанси і загрози для 

національного ринку послуг, зумовлені впливом  як внутрішніх, так і 

зовнішніх факторів.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблені в дисертації наукові підходи і висновки щодо тенденцій розвитку 

зовнішньої торгівлі послугами в умовах посилення міжнародної конкуренції 

можуть бути використані органами державної влади і бізнесових структур в 

процесі формування та реалізації зовнішньоторговельної стратегії,  

адекватної викликам нестабільного конкурентного середовища.  

 Науково-практичні висновки і рекомендації дослідження були 

використані: 

- департаментом макроекономічної статистики Держстату України в 

процесі комплексного аналізу факторів посилення участі України в 

міжнародній торгівлі послугами; також прийняті до впровадження пропозиції 

автора в частині гармонізації статистики зовнішньої торгівлі послугами з 

платіжним балансом та системою національних рахунків, що сприяє 

узгодженості різних джерел інформації на макроекономічному рівні (довідка 

№ 02-14/5-15 від 23.02.2015 р.);  
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ТзОВ «ІНФО» як методично-аналітичне забезпечення в процесі 

прийняття рішень  щодо вибору пріоритетних напрямів торговельної 

політики та розроблення заходів, спрямованих на її реалізацію в умовах 

євроінтеграції (довідка №325-3/1 від 05.08.2015 р.). 

Основні положення наукового дослідження впроваджено в навчальний 

процес інституту міжнародної економіки, фінансів та інформаційних 

технологій імені Святої Великої княгині Ольги МАУП при викладанні 

навчальних дисциплін: економічна статистика та статистика 

зовнішньоекономічної діяльності (довідка  № 42  від 19.03.2015).  

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, висновки та 

пропозиції, що містяться в роботі,  отримані автором самостійно. З наукових 

праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї 

та висновки, які становлять  особистий доробок автора. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і 

найважливіші результати дослідження доповідалися на:  

- Х міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики 

«Система державної статистики в Україні : сучасний стан, проблеми, 

перспективи» (5-6 грудня 2012 р., м. Київ);  

- Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку методології в 

статистиці, обліку та аналізі економічних процесів» (26-27 квітня 2013 

р., м. Дніпропетровськ);   

- ХІ міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики 

«Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, 

перспективи» (5-6  грудня 2013 р., м. Київ);  

- ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Статистика ХХІ століття: нові виклики, 

нові можливості» (29-31 травня 2013 р., м. Київ,);  

- 20-му українсько-польсько-словацькому науковому семінарі «The role of 

statistics in the modern economy model development» (5-7 листопада 

2013 р., м. Київ);  
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- ІІІ-й Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених 

«Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в 

умовах глобальної нестабільності» (24-26 квітня 2014 р., м. Чернівці,);  

- IV міжнар. наук.-практ. конф. «Трансформаційні процеси в сучасній 

системі міжнародних відносин» (15 лютого 2015 р., м. Львів);   

- Міжнар. наук.-практ. конф. «Управління бізнесом в умовах глобальної 

нестабільності» (26 березня 2015 р., м. Київ).   

Публікації. Основні результати дослідження викладено в 15 наукових 

працях, загальним обсягом 5,11 д. а., з них 7 – у наукових фахових виданнях 

України, два з яких включені до міжнародних наукометричних баз РІНЦ та 

Index Copernicus; 8 публікацій – за матеріалами конференцій (особисто автору 

належить 4,92 д. а.). 
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РОЗДІЛ 1  

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ЯК ОБ’ЄКТ 

СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1.  Економічна сутність та особливості послуг як товару 

 

 

 

Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується 

домінуванням сфери послуг у структурі національного виробництва 

більшості країн світу і в системі міжнародних економічних відносин. Так, у 

розвинених країнах світу частка сфери послуг у структурі  валового 

внутрішнього продукту перевищує 70%, у ній зайнято понад 60% робочої 

сили [187]. Роль сфери послуг у сучасній економіці пов’язана не лише з 

перевагою в структурі валового продукту, а й у формуванні ключових 

факторів економічного зростання, таких як наукове знання, нематеріальні 

форми накопичення, глобалізація господарської діяльності. 

Це свідчить, з одного боку, про формування економік нового типу, а з 

другого, – про перехід до постіндустріального типу суспільства, у якому 

провідним сектором економіки стає сфера послуг. Утворюючи ядро 

постіндустріальної економіки, сфера послуг у багатьох аспектах визначає її 

основні макроекономічні параметри,  конкурентоспроможність і позиції 

країни у міжнародних рейтингах.  

Сфера послуг – це широкий спектр різноманітних видів діяльності – від 

торгівлі та перевезень до обміну інформацією. Головне призначення послуг – 

задовольнити споживчі потреби  людини і суспільства. Рівень розвитку та 

диверсифікація  цих потреб детерміновані ступенем розвитку  людської 

цивілізації: у доіндустріальному суспільстві переважали домашні та особисті 

послуги; в індустріальному – акцент зміщується в бік послуг, пов’язаних з 

процесом виробництва товарів і використанням фінансових ресурсів; у 
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постіндустріальному суспільстві додаються якісно нові, ділові послуги, які 

починають швидко домінувати в структурі професійної діяльності (логістика, 

інжиніринг, консалтинг, фінансовий лізинг тощо). Інтенсивне розширення 

спектру послугових видів діяльності активізував науковий інтерес до 

визначення економічної сутності самого терміну «послуга».   

Систематизація та критичний аналіз трактувань терміну послуга 

(service) вітчизняними і зарубіжними вченими дозволили виділити два 

основні концептуальні підходи:  

1) послуга як діяльність, що задовольняє певну людську потребу;  

2) послуга як продукт (результат) діяльності.  

У «Сучасному економічному словнику» [143] послуги трактуються як 

види діяльності, робіт, у процесі виконання яких не створюється новий, що 

раніше не існував матеріально-уречевлений продукт, але змінюється якість 

уже наявного, створеного продукту. Це блага, що надаються не у вигляді 

речей, а у формі діяльності. Такої точки зору стосовно сутності послуг 

дотримуються А.П. Румянцев і Ю.О. Коваленко. Вони трактують послугу як 

вид діяльності, який задовольняє певну людську потребу, може мати або не 

мати матеріальну форму, може бути пов’язаний з виробництвом товарів або 

повністю самостійно оформлений [133, с. 13].  

Авторський колектив підручника «Основи маркетингу» визначає 

послугу як будь-яку діяльність або благо, які одна сторона може 

запропонувати іншій; послуги у переважній більшості визнаються 

невідчутними і надання їх не призводить до передачі права власності [73,  c. 

145]  

У довіднику «Лібералізація міжнародних операцій з послугами», 

розробленому у середині 90-х років UNCTAD та Світовим банком, послуга 

трактується як зміна стану інституційної одиниці, яка відбулася в результаті 

дій і на основі взаємної згоди з іншою інституційною одиницею [183]. Саме 

так трактує послугу і російський економіст О. П. Киреєв [59]. Натомість В. В. 

Котилко називає послугу не інакше, як корисну дію, корисний ефект 
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споживчої вартості товару або безпосередньо праці, яка створюється в 

процесі діяльності, спрямованої на задоволення певних потреб людей [72].  

У Статистичному словнику [149, с. 339] зроблена спроба об’єднати у 

трактуванні послуги  різні концептуальні підходи, тобто послуга – це: 1) 

результат діяльності підприємств чи фізичних осіб, який не набуває  

матеріально-уречевленої форми і 2) зміна в стані економічної одиниці 

внаслідок діяльності іншої  економічної одиниці.  

Різні тлумачення економічної сутності  послуги  концентруються 

навколо вирішення питання щодо наявності  відмінностей між 

функціональними характеристиками  товару і послуги як такими. Одні 

економісти наголошують на фундаментальних відмінностях між цими 

поняттями: товари є матеріальними, тобто вони видимі та реальні, а послуги 

переважно нематеріальні, їх не можна зберігати і транспортувати.  

Серед тих, хто вважає, що поняття товару і послуги  за своєю суттю 

різняться, відомий американський економіст Т. Хілл. У своїй праці «Про 

товари та послуги» [178]  він  пише, що на відміну від товарів, які мають 

незмінні матеріалізовані якості, послугам притаманна властивість діяти на 

стан споживачів цих послуг  (медичне обслуговування, освіта) або на стан 

інших предметів матеріального світу (страхування, реклама), або одночасно і 

на одне і на інше (банківські та фінансові послуги).  

Більш переконливими нам видаються трактування послуг, які 

наголошують не на відмінностях між товарами і послугами, а на їхніх 

спільних рисах. Суть таких трактувань полягає в тому, що і товари, і послуги 

є результатом трудової діяльності. При цьому товарами вважають результати, 

що мають натурально-уречевлену форму, а послугами – що не мають такої 

форми. Так, К. Маркс у 1-у томі «Капіталу» визначає послугу як «корисну 

дію тієї чи іншої споживчої вартості – товару чи праці» [89 , ч.1, с. 203], а  у 

2-у томі уточняє, що послуга «взагалі  означає не що інше, як ту особливу 

споживчу вартість, яку надає праця», подібно до всякого іншого товару; але 

особлива споживча вартість цієї праці надає послуги «не як річ, а як 
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діяльність» [89, ч.2, с. 475].  В контексті теорії К. Маркса «Економічна 

енциклопедія» [22, т. 3, с.7]  визначає послугу як особливу споживчу вартість 

процесу праці, виражену корисним ефектом, який задовольняє потреби 

людини, колективу і суспільства.  

Аналогічно визначає послугу О. Моргулець – автор навчального 

посібника «Менеджмент у сфері послуг». У посібнику послуга трактується як 

результат корисної діяльності, що змінює стан особи або товару, і 

наголошується, що в умовах ринкової економіки цей результат  є товаром, 

він має і цінову вартість, і корисність [104, с.18]. 

Саме такий концептуальний підхід до визначення терміну «послуга» 

узагальнює Керівництво зі статистики міжнародної торгівлі послугами 

[132]. В Керівництві… термін «послуга» подається відповідно до Системи 

Національних Рахунків  (пункт 6.17) як результат виробничої діяльності, яка 

змінює стан споживачів цих послуг або сприяє обміну продуктами чи 

фінансовими активами [140, с. 107].   

Зміни, що продукують виробники послуг на замовлення споживачів, 

набувають різних форм, зокрема: 

– зміни стану споживчих товарів: виробник послуги безпосередньо 

впливає на товари, що належать споживачам (перевезення, очищення, 

ремонт, інші перетворення);  

– зміни фізичного стану людей: виробник послуги перевозить людей, 

надає їм житло, медичну допомогу, покращує зовнішній вигляд тощо; 

– зміни особистості споживача: послуги в галузі освіти, консультації, 

інформаційні послуги, розваги або аналогічні послуги в особистому 

житті.  

Одні зміни носять тимчасовий характер (відвідування футбольного 

матчу), інші – тривалий (освітні або медичні послуги). Послуги, що 

викликають зміну стану споживчих одиниць, не є матеріальними об’єктами, 

щодо яких можна встановити права власності. Реалізація послуг та їх 
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виробництво невіддільні одне від одного. На момент завершення виробництва 

послуги мають бути надані споживачам.  

Якщо послуга – це результат продуктивної діяльності, що змінює стан 

особи або товару, то в умовах ринкової економіки цей результат, безумовно, 

є товаром і має всі властиві товару ознаки: вартість (створюється працею), 

споживчу вартість (створюється задля споживання), мінову вартість 

(надається у користування через купівлю-продаж). Але це товар 

специфічний, йому властива низка характеристик, які відрізняють послуги 

від товарів матеріальних. Послуга – це «невидимий (англ. invisible) товар» – 

це «те, що можна купити, але не можна фізично відчути», що продається не 

як результат виробництва, а як діяльність. При цьому право власності на 

послугу не передається.  

У наукових працях великої когорти вчених, серед яких Г. Ассель, Д. 

Джоббер, П. Дойль, Ф. Котлер, Р.Г. Мердик, Б. Рендер, К. Хаксевер та ін., 

виділяють декілька відмітних властивостей послуги як особливого виду 

товару. Найчастіше акцентується увага на таких властивостях, як: 

невідчутність (нематеріальний характер послуг), невіддільність виробництва 

і споживання, нездатність до збереження і мінливість попиту.  Схематично ці 

властивості ілюструє рис.1.1. 

 

Рис. 1.1. Особливості послуги як специфічного виду товару 
                 Джерело: складено автором за [73; 104] 
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Невідчутність (нематеріальний характер) послуг означає, що послуги 

неможливо продемонструвати, побачити, упаковувати, транспортувати,  

тобто їх неможливо продукувати завчасно та зберігати як виробничі запаси 

для подальшої реалізації.  Саме тому виробництво послуг та їх споживання,  

на відміну від товарів, збігаються у часі і здебільшого надання послуг 

базуються на безпосередньому контакті виробників і споживачів. В силу 

своєї природи послуги надзвичайно мінливі, часто їх треба пристосувати до 

потреб конкретного споживача, а відтак складно стандартизувати.  

Очевидно, не всім послугам властиві окреслені характеристики. 

В сучасних умовах існує велика кількість виключень: одні послуги важко 

відокремити від товарів, з якими вони можуть бути пов’язані (перевезення 

вантажів); деякі послуги можуть набувати уречевлених форм (комп’ютерна 

програма на диску); є видимі послуги (театральна вистава), є такі, що 

піддаються зберіганню (послуги телефонного автовідповідача), інші не 

вимагають прямої взаємодії продавця і покупця (банкомати). В цілому ж, 

ринок послуг дуже різноманітний, і сфера їх застосування неупинно 

розширюється. Одна з тенденцій, характерних для ринку послуг, полягає в 

тому, що нові технології надання послуг доповнюють або витісняють 

традиційні.  

Через особливості послуг як спеціфічного виду товару виникають 

особливості організації їх виробництва, обліку і торгівлі. Оскільки багато 

операцій у торгівлі послугами базуються на безпосередньому контакті 

виробників і споживачів, на ринку послуг набагато гостріше,  ніж на ринку 

інших товарів, постає проблема регулювання попиту і пропозиції. Попит на 

послуги коливається майже на всі їх види і різновиди. Він може змінюватися 

залежно від пори року і навіть протягом тижня чи доби. Коливання 

потребують від фірм-виробників послуг ефективної, постійно оновленої 

стратегії, покликаної забезпечити збалансованість попиту і пропозиції. 

Неможливість зберігання послуг дозволяє виробникам зменшувати свій 
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оборотний капітал до мінімуму, оскільки витрати на утримання складських 

приміщень, охорону, закупівлю сировини практично відсутні. 

Оскільки послугу визначають як специфічний, особливий вид товару, 

що має споживчу і мінову вартість, то послуга як і будь-який інший продукт 

може бути об’єктом купівлі-продажу. Визнання послуги нематеріальним 

благом, що може виступати об’єктом торгівлі, зафіксовано в документах 

Генеральної угоди з торгівлі послугами (GATS). Проте не всі види послуг 

можуть брати участь у зовнішньоторговельному обороті. До таких послуг 

належать,  насамперед, соціальні, побутові та комунальні послуги.  

Послуга стає об’єктом міжнародної торгівлі тоді, коли і виробник 

послуги, і її споживач є фізичними або юридичними особами – резидентами 

різних країн, незалежно від місця здійснення операції між ними.   Це можуть 

бути державні підприємства та установи, транснаціональні монопольні 

об’єднання, корпорації, синдикати, підприємства малого та середнього 

бізнесу, самозайняті виробники. Основною формою взаємодії суб’єктів 

міжнародної торгівлі послугами   є матеріально оформлена угода  з купівлі-

продажу послуг. 

Основними видами послуг у світовій торгівлі є: послуги, пов’язані із 

зовнішньою торгівлею товарами (транспортування і страхування); послуги, 

пов’язані з обміном технологій, торгівля ліцензіями, послуги у сфері 

наукових досліджень і розробок, інжинірингові послуги; послуги з 

фінансового посередництва і управління фінансовими активами; 

телекомунікаційні та інформаційні послуги; обмін соціальними і 

культурними послугами, зокрема надання туристичних послуг;  послуги, 

пов’язані з торгівлею, послуги з реклами та маркетингу; юридичні, 

інженерні,  наукові та технічні послуги, консультаційні послуги в галузі 

управління, операційний лізинг та ін. Будь-яка спроба охопити та описати все 

різноманіття послуг безперспективна, оскільки їх видова структура під 

впливом науково-технічного прогресу та потреб суспільства безперервно 

оновлюється і видозмінюється. 
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Найширший спектр послуг охоплює затверджений GATS 

Класифікатор, який базується на Класифікації основних продуктів  СРС та 

міжнародній статистичній класифікації видів економічної діяльності NACE. 

Згідно цього класифікатора ділові послуги містять 46 галузевих видів послуг, 

транспортні послуги – 33 види, фінансові послуги разом із страхуванням – 17 

видів,  послуги зв’язку – 25 видів і т. ін. 

Міжнародні операції з послугами суттєво відрізняються від операцій з 

товарами. Оскільки послуги не піддаються транспортуванню, для здійснення 

експортно-імпортних операцій необхідний певний контакт між виробником-

резидентом і споживачем-нерезидентом, тобто або споживач переміщується до 

виробника, або виробник – до споживача.  У міжнародних торговельних угодах, 

які стосуються послуг, містяться  положення, що передбачають домовленість 

про можливі способи їх поставки. У більшості випадків надання послуг, що є 

об’єктом зовнішньоторговельних відносин, відбувається одночасно з 

продажем товару або інвестиціями в ту чи іншу країну.  

 На відміну від міжнародних операцій з товарами, торгівля послугами 

не вимагає фізичного перетину кордонів країни і може здійснюватися в один 

із таких способів:  

 транскордонна поставка (cross-border supply) – надання послуги через 

кордон, коли виробник послуги знаходиться в одній країні, а споживач – 

в іншій, тобто виробник (резидент) надає послуги споживачу 

(нерезиденту) без переміщення, через міжнародні засоби комунікації, 

наприклад, програмне забезпечення, інженерні креслення, продаж 

патентів, ліцензій та інші послуги, які можна надати  за допомогою 

телекомунікації; 

 споживання за кордоном (consumption abroad): переміщення споживача в 

країну, що надає послугу, наприклад, туристичні послуги, 

обслуговування  кораблів та авіалайнерів в іноземних портах тощо;  

 комерційна присутність (commercial presents): виробник послуги через 

створену філію, представництво, дочірню компанію чи іншу структуру 
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надає послуги на території іншої країни, де знаходиться споживач 

(банківська послуга надається через філію іноземного банку; послуги з 

лікування або послуги з освіти,  надані закладом, що знаходиться в 

іноземній власності тощо); 

 тимчасова  присутність фізичних осіб  (presence of natural persons), коли 

в країну споживача для надання комерційної послуги переміщуються 

постачальники послуг – наймані працівники постачальника 

(консультанти, інший спеціалізований персонал) або самостійно зайняті 

працівники. Тимчасовий в’їзд охоплює також осіб, відряджених у 

рамках внутрішньокорпоративного службового переводу, та продавців 

послуг, які в’їжджають на територію країни  для укладання контракту чи 

встановлення комерційної присутності.  

Концептуальною основою першого і другого способів торгівлі є місце 

споживання послуги: за першим способом споживач отримує послуги у 

власній країні, за другим – переміщується в іншу країну. На противагу цьому, 

третій і четвертий  способи торгівлі передбачають присутність продавця 

послуги на території споживача (тимчасовий в’їзд) або на території іншої 

країни (комерційна присутність). Послуги, що передбачають комерційну 

присутність на території іншої країни, як правило, пов’язані з прямими 

іноземними інвестиціями. Правила ГАТС побудовані навколо цих чотирьох 

способів надання послуг. Узагальнена їх схема подана на рис. 1.2.  

Міжнародна торгівля послугами взаємопов’язана з торгівлею товарами 

і значною мірою впливає на нього. Від якості послуг, залучених для 

виробництва і реалізації товару, починаючи з аналізу ринків і завершуючи 

післяпродажним сервісом, залежить його успіх на зовнішніх ринках.  

Очевидний також взаємозв’язок міжнародної торгівлі послугами з 

міжнародним рухом капіталу та міграцією робочої сили, які потребують  

транспортних, банківських, інформаційних та інших послуг. У свою чергу 

розвиток міжнародних ринків товарів, капіталу і робочої сили  стимулюють 
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зростання попиту і пропозиції на різноманітні послуги, відтак щороку все 

більше і більше послуг включаються до міжнародного обміну.  

 

Рис.1.2. Способи надання послуг у міжнародній торгівлі  

Джерело: складено за [132] 

Розвиток міжнародної торгівлі пов’язаний із загальносвітовими 

тенденціями глобалізації всіх сфер суспільного життя, інтернаціоналізації 

виробництва і споживання товарів і послуг. Формуються транснаціональні 
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обслуговування обладнання, транспортування і т. ін.), або існують окремо, 

задовольняючи потреби як виробничого, так і невиробничого секторів 
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в будь-якій точці земної кулі і т. д. Як результат відбувається переорієнтація 

національних ринків із самозабезпечення на експорт послуг. 

З прискоренням темпів технологічного прогресу в галузі 

телекомунікації та інформатики з’явилися нові форми торгівлі послугами. 

Йдеться про міжнародний комерційний обмін інформацією, в якому об’єктом 

зовнішньої торгівлі стають бази і банки даних. Наявність факсимільного 

зв’язку, електронної пошти та інших видів комунікації дало змогу 

підприємцям, науковцям, архітекторам, юристам працювати швидше і 

ефективніше, а надання банківських і фінансових послуг набуло глобального 

масштабу.  

Динамічний розвиток та диверсифікація міжнародної торгівлі 

послугами потребують певної системи регулювання експортно-імпортних 

відносин у сфері послуг та адаптації механізмів регулювання до сучасних 

умов. Вирізняють національний і міжнародний рівні регулювання міжнародної 

торгівлі послугами.  

На національному рівні політика регулювання стосується порядку 

укладання угод, створення та функціонування іноземних компаній,  введення 

певних обмежень на торгівлю послугами, на рух робочої сили, капіталу, 

інформації та товарів, необхідних для діяльності в сфері послуг,  введення квот 

на імпорт послуг, інші обмеження. Державне втручання в 

зовнішньоторговельні відносини зумовлено не лише економічними, а й 

політичними та соціальними причинами, воно підпорядковане гарантуванню 

безпеки країни.  

Міжнародний рівень регулювання полягає в реалізації узгоджених 

правил і принципів поведінки країн у міжнародній торгівлі, встановлених 

такими спеціалізованими структурними підрозділами Організації Об’єднаних 

Націй як  UNCTAD (Конференція ООН з торгівлі і розвитку); Міжнародна 

організація зі стандартизації (ISO), яка встановлює стандарти надання послуг 

на міжнародному ринку; Міжнародний валютний фонд (IMF) та ін. Однак 

найбільш потужною і широкою за спектром механізмів глобального 
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регулювання торгівлі є Світова організація торгівлі (WTO), в рамках якої  

торгівля послугами регулюється Генеральною угодою з торгівлі послугами 

(GATS) та Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 

(TRIPS).  

Генеральна угода спрямована на зближення норм і правил 

національного  регулювання, лібералізацію діяльності суб’єктів, які 

продукують послуги, регламентацію вимог до них у різних країнах.  

Найбільш важливим серед зобов’язань загального характеру є принцип 

режиму найбільшого сприяння. Йдеться про скорочення й усунення 

державних обмежень (бар’єрів), які виступають перешкодою для вільного 

надання транскордонних послуг або є дискримінаційними по відношенню до 

компаній, створених за участі іноземного капіталу. Угода забезпечує правову 

базу для вирішення питань щодо доступу на національний ринок; правила, 

обмеження й умови, за яких країна дозволить нерезиденту поставку на свою 

територію  конкретної послуги, визначаються в Розкладі зобов’язань  країни-

учасниці WTO (стаття XVI ГАТС «Доступ на ринок»). Викладені в статті 

обмеження стосуються кількості постачальників послуг, сервісних операцій 

або співробітників; вартості угод, правової форми постачання послуг або 

участі іноземного капіталу [113]. 

Правила GATS поширюються на усі сектори міжнародної торгівлі 

послугами, за винятком послуг, які надає держава на комерційній основі і які 

не конкурують з приватним сектором (послуги поліції, митниці тощо). 

Важливо зазначити, що ці правила стосуються усіх рівнів державної влади 

(державної, регіональної, муніципальної), а також неурядових організацій, 

які діють на підставі повноважень, делегованих їм владою (незалежні 

агентства, комісії та органи самоврядування). 

Так, Україна з набуттям членства у WTO у 2008 р. відповідно до 

правил GATS взяла на себе зобов’язання щодо забезпечення національного 

режиму та доступу на ринок в 11-ти секторах послуг, зокрема: 

– транспортних, професійних і комунікаційних послуг; 
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– будівництва та супутнього технічного обслуговування, дистрибуції; 

– освіти, охорони здоров’я та соціальних послуг; 

– фінансових послуг (страхування та банківської справи); 

– туризму та подорожей, відпочинку і розваг, послуг у галузях культури і 

занять спортом та послуг, пов’язаних із довкіллям, а також в інших 

галузях, у тому числі послуг індустрії краси, перукарських, spa- та 

масажних послуг. 

У зазначених секторах, за дотримання умов та кваліфікаційних вимог, 

визначених у зобов‘язаннях України, послугам і постачальникам послуг з 

країн-членів WTO надається режим, не менш сприятливий, ніж вітчизняним 

послугам чи постачальникам. Стосовно деяких секторів послуг 

застосовуються обмеження у доступі на ринок з боку України, зокрема:  

– у секторі юридичних послуг лише громадяни України можуть надавати 

нотаріальні послуги;  

– у бухгалтерській справі  доповіді офіційного аудиту мають бути 

підтверджені аудитором або аудиторською фірмою з України; 

– на певні сектори поштових і кур’єрських послуг існує система ліцензій; 

– участь іноземних постачальників послуг дистриб’юторів обмежена 30 % 

протягом 5 років після входу на ринок, по завершенні цього часу 

обмеження знімаються;  

– в агенціях новин іноземні інвестиції обмежені 35 %. 

Міжнародна торгівля послугами регулюється також на галузевому та 

регіональному рівнях. На галузевому рівні питаннями регулювання того чи 

іншого сектора послуг займаються різноманітні міжнародні організації. Так, 

у сфері морського судноплавства велику роль відіграє Міжнародна морська 

організація (ІМО), яка несе відповідальність за впровадження міжнародних 

норм і стандартів стосовно безпеки мореплавства  і захисту морського 

середовища від забруднення. Вирішення адміністративних, правових, 

фінансових і технічних питань у сфері цивільної авіації покладається на 

Міжнародну організацію цивільної авіації (ІСАО). Найбільш авторитетним 
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органом співпраці країн у галузі туризму є Всесвітня організація туризму 

(UNWTO); важливу роль в структурі регулювання міжнародного трансферу 

технологій видіграє Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO).  

Міжнародний ринок послуг регулюють також в рамках регіональних 

інтеграційних об’єднань, таких як Європейський Союз (EU), 

Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (NАFТА), Південно-

Американський ринок (MERCOSUR), Асоціація країн Південно-Східної Азії 

(ASEAN)  та ін. В рамках таких об’єднань створюється єдиний механізм 

регулювання ринку послуг, усуваються бар’єри для вільної торгівлі, 

знімаються обмеження на взаємну торгівлю (як, наприклад, в ЄС),  водночас 

можуть вводитися обмеження на таку торгівлю з третіми країнами. 

Отже, на даному етапі розвитку світової економіки міжнародна торгівля 

послугами набуває все більшого значення, частка її в 

зовнішньоторговельному обороті більшості країн світу зростає. Головну 

роль у розвитку міжнародного обміну послугами відіграють процеси 

глобалізації. Саме глобалізація посилює потоки послуг, а також капіталу, 

інформації та технологій, які зазвичай не потрапляють під регулювання 

національних урядів. Глобалізація має довготривалий характер, а її 

рушійною силою є, насамперед, революційні зміни у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій, лібералізація ринків і загострення міжнародної 

конкуренції.  

Специфіка міжнародної торгівлі послугами полягає в тому,  що 

послуги, незважаючи на крайнє розмаїття форм і змісту, утворюють єдиний 

ринок, якому не притаманні спільні риси, але притаманні загальні тенденції, 

що дає можливість його досліджувати і регулювати на глобальному рівні.  
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 1.2.  Методологічні засади   статистики  міжнародної торгівлі                                                                                                                     

                послугами  

 

 

Статистика міжнародної торгівлі послугами – невід’ємна складова 

статистики зовнішньоекономічної діяльності, предметом її дослідження є 

економічний обмін послугами між виробниками і споживачами різних країн 

світу [23]. Статистика характеризує стан і розвиток зовнішньоторговельних 

відносин у сфері послуг між економічними суб’єктами — резидентами і 

нерезидентами країни, які реалізуються як на економічній території країни, 

так і за її межами. 

Послуги на відміну від товарів не проходять митного контролю і на них 

не оформляється вантажна митна декларація. Водночас статистичний облік 

торгівлі послугами за своєю суттю вимагає особливих методологічних 

підходів у порівнянні з торгівлею товарами, оскільки послуги складніше 

піддаються формалізованому визначенню, а отримання необхідної 

інформації про торгівлю послугами залежить від специфіки міжнародних і 

національних стандартів, які регламентують діяльність у сфері послуг.  

Основні завдання статистики зовнішньої торгівлі послугами: 

• повний і достовірний облік експортно-імпортних операцій;  

• аналіз структури, динаміки і тенденцій зовнішньоторговельних потоків 

країни у взаємозв’язку з аналізом макроекономічної ситуації; 

• надання даних для упорядкування торговельного і платіжного балансів, 

прогнозування макроекономічних показників у системі національних 

рахунків;  

• міждержавний порівняльний аналіз показників зовнішньої торгівлі країн- 

партнерів;  

• інформаційне забезпечення вищих органів державної влади задля 

формування і реалізації науково обґрунтованої торговельно-економічної 

політики держави, проведення міжнародних зустрічей та переговорів. 
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Відповідно до цих завдань окреслимо три послідовні етапи 

статистичного дослідження зовнішньої торгівлі послугами (рис. 1.3). На 

першому етапі вимірюються масштаби зовнішньої торгівлі послугами і 

аналізується їх структура і динаміка в розрізі видових і географічних 

сегментів ринку послуг, на другому – розраховуються торговельні баланси, 

оцінюється збалансованість експортно-імпортних операцій,  на третьому – 

оцінюється інтенсивність розвитку зовнішньої торгівлі послугами відносно 

масштабу економіки та чисельності населення, визначається 

зовнішньоторговельна позиція країни у світовій торгівлі послугами. 

  

  Рис. 1.3. Етапи статистичного аналізу зовнішньоторговельної  

  активності  країни 
             Джерело: складено автором за [23; 102] 

 

Статистичне вимірювання масштабів,  

структури і  динаміки зовнішньої торгівлі: 

• обсягів та структури експорту; 

• обсягів та структури імпорту; 

• зміна обсягів  і структурні зрушення в часі 

 

 

І етап 

 

ІІ етап 

Оцінювання збалансованості та міжнародної 

конкурентності послуг:  

• стану  торговельного балансу; 

• співвідношення експорту й імпорту 

• міжнародної конкурентності 

 

ІІІ етап 

Класифікація 

послуг 

 

Оцінювання інтенсивності розвитку 

зовнішньої торгівлі : 

• відносно масштабу національної економіки; 

• відносно чисельності населення; 

• зовнішньоторговельна позиція країни 
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Методологічною основою статистичного обліку та аналізу на кожному 

з цих етапів слугує класифікація послуг, функціональне завдання якої 

полягає в упорядкуванні та систематизації інформації щодо різних видів 

послуг. Маючи відносно сталий характер, класифікація забезпечує 

порівнянність   даних у  часі  і просторі. Саме класифікацію використовують 

як основу для національних і міжнародних систем статистичного обліку послуг 

та для відповідних міждержавних порівнянь і макроекономічного аналізу. 

Задля комплексного оцінювання стану і розвитку зовнішньої торгівлі 

окремої країни і позиціювання її на світовому ринку в статистиці 

зовнішньоекономічної діяльності використовують систему взаємопов’язаних 

показників, які об’єднуються в п’ять  блоків  (рис. 1.4): 

 

       Рис. 1.4. Блоки взаємопов’язаних показників статистики зовнішньої 

       торгівлі послугами 

         Джерело: складено автором за [23] 

Перший блок містить показники масштабу зовнішньої торгівлі. 

Зовнішня торгівля товарами і послугами складається з двох зустрічних 

потоків – експорту й імпорту. Отже, обсяги  експорту (Х) та імпорту (М) – це 

два ключові статистичні показники, що характеризують масштаби і 

результати зовнішньоторговельної діяльності країни за певний період 

(місяць, квартал, рік). Сумарний обсяг експортно-імпортних потоків  (Х+М) 

1. Показники масштабу зовнішньої 

торгівлі послугами 

     послугами 

2. Показники структури  

   - видової, 

   - геграфічної 

3. Показники 

    збалансованості 

    торгівлі 

 

4. Показники  

    динаміки і 

   структурних зрушень 

 
 

 

5. Показники 

    інтенсивності  

    розвитку торгівлі 
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називають зовнішньоторговельним оборотом, а  сальдо (Х–М) – торговельним 

балансом.  

До обсягів експорту включаються надходження коштів від 

нерезидентів за надані послуги, до обсягів імпорту – перерахування коштів 

нерезидентам за одержані послуги. Документами первинного обліку 

експорту (імпорту) послуг є оформлені рахунки на виконаня послуг згідно з 

договорами (контрактами).  

 Облік масштабів міжнародної торгівлі  послугами здійснють у 

вартісному виразі (у валюті контракту) за рахунками суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності на основі принципу нарахувань (за 

виписаними рахунками), ціни ринкові. Моментом здійснення операції 

експорту-імпорту послуг вважається дата їх фактичного надання, іноді його 

пов’язують з терміном підписання контракту або з терміном виникнення 

зобов’язань за контрактом, включаючи оформлення векселів або укладання 

кредитних угод. 

В Україні формування даних статистики зовнішньої торгівлі послугами 

здійснюється на основі "Методологічних положень зі статистики зовнішньої 

торгівлі послугами", затверджених наказом  Держстату України від 

08.02.2013 № 43. Обсяги  експорту / імпорту  послуг визначають за звітами 

суб’єктів господарювання – підприємств і організацій усіх форм власності та 

господарювання, у тому числі спільні підприємства, банки, біржі, комерційні 

структури, будівельні та транспортні організації, річкові та морські порти, 

готелі, підприємства ресторанного господарства, вищі навчальні заклади, 

туристичні бюро, пошти, страхові компанії та інші організації й установи,  

які здійснюють зовнішньоторговельну діяльність  як на території України, 

так і за її межами згідно з укладеними договорами [98].   

Звіт про експорт / імпорт послуг за формою № 9-ЗЕЗ (квартальний) 

складається у вартісному виразі за номенклатурою послуг (відповідно до 

Класифікації) у розрізі країн світу окремо за експортом та імпортом послуг. 

Якщо експортно-імпортні операції виражені в різних  валютах, перерахунок 
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послуг в єдину валюту (долари США) здійснюють на основі 

середньоквартального офіційного курсу валют, встановленого Національним 

банком України [60].  

Крім державного статистичного спостереження щодо зовнішньої 

торгівлі послугами використовують також адміністративні дані Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі, Міністерства закордонних справ, 

Державної прикордонної служби, Державної служби регуляторної політики, 

Міністерства інфраструктури, Національного банку України. 

Другий блок містить показники, що характеризують видовий 

(товарний) склад і географічну спрямованість експортно-імпортних потоків 

послуг. Видова структура  – це поділ експорту та імпорту послуг за 

головними товарними позиціями відповідно до Класифікації послуг; 

географічна структура – поділ міжнародної торгівлі послугами за групами 

країн або регіонів (експорту за країнами (регіонами) призначення, імпорту – 

за країнами походження). 

На рівні окремих видів послуг визначають також:  

– частку реалізованих нерезидентам послуг у загальному обсязі 

виробництва цих послуг;   

– коефіцієнт локалізації експорту послуг – співвідношення частки 

експорту j-го виду послуг і частки їх виробництва у загальному обсязі 

експорту і виробництва відповідно. 

Аналізуючи географічну спрямованість торговельних потоків, можна 

по різному стратифікувати світовий ринок: у розрізі великих 

континентальних ринків (Європа, Азія, Америка, Африка, Близкий Схід); за 

економічним розвитком країн (високорозвинені країни, країни, що 

розвиваються, транзитивні країни); за політико-економічними 

угрупуваннями (Європейський Союз, Організація Економічного 

Співробітництва і Розвитку, G7, G20, країни СНД та ін.). Геграфічна 

структура експорту демонструє регіональну спеціалізацію експорту та 



 31 

виділяє основні ринки  збуту товарів і послуг за кордоном. На її основі 

визначаються основні країни-партнери.  

І видова, і географічна структура зовнішньоторговельних потоків 

динамічні. Оцінювання змін в структурі сукупності за  певний проміжок 

часу  ґрунтується на порівнянні часток окремих складових. Різниці часток 

(процентні пункти) вказують напрям структурних зрушень, що має 

важливе значення для різних аналітичних цілей.  

Докладний розподіл статистичних даних за окремими видами послуг у 

розрізі країн – торговельних партнерів  служить надійною основою для 

багатосторонніх і  двосторонніх переговорів у галузі торгівлі послугами, які 

ведуться в рамках GATS.  

В аналізі структури експорту використовують також індекс 

диверсифікації Vj, в основі розрахунку якого відхилення часток і-го виду 

послуги в загальному експорті j-ої країни від частки цього виду послуги у 

загальному світовому експорті:  

2
V 1

j








n

i

iij dd

. 

Проте аналітичні можливості цього індекса нам видаються досить 

дискусійними. Оскільки структура експорту будь-якої країни залежить від 

кон’юнктури світового ринку, навіть незначна зміна цін може вплинути на 

значення індексу диверсифікації, відтак  на підставі його не можна 

стверджувати, структура експорту якої країни краща або гірша. 

Третій блок представлений показниками збалансованості зовнішньої 

торгівлі. Оскільки доходи від експорту країни – суб’єкта міжнародної 

торгівлі послугами – мають покривати витрати на імпорт, для стабільного 

розвитку економіки необхідно забезпечити певну пропорцію між ними. 

Оптимальне співвідношення між експортом та імпортом  називають 

збалансованістю зовнішньої торгівлі 23, с. 250. Основними статистичними 

індикаторами збалансованості слугують:   
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- сальдо торговельного балансу (Х – М). За додатного сальдо торговельний 

баланс називають активним, за від’ємного – пасивним;  

- відношення експорту до імпорту  – коефіцієнт  покриття  Р = 
М

Х
. 

При активному сальдо торговельного балансу Р > 1, при пасивному –   

Р < 1. Різниця  (1 – Р)  характеризує масштаб дефіциту чи профіциту 

торговельного балансу. Характер динаміки коефіцієнта покриття протягом 

певного періоду може свідчити про конкурентні позиції суб’єкта зовнішньої 

торгівлі на світовому ринку (див. підрозд. 3.1). 

Четвертий блок об’єднує традиційні статистичні показники 

інтенсивності динаміки – індекси, абсолютні прирости і темпи приросту 

(зменшення), які характеризують абсолютну і відносну швидкість зміни 

масштабу, структури і збалансованості  торгівлі послугами (експорту, 

імпорту, торговельного балансу та коефіцієнтів покриття) за певний період.  

На різних етапах  розвитку зовнішньої торгівлі послугами зміна обсягів 

експорту / імпорту може відбуватися з різною швидкістю – швидше чи 

повільніше. Порівнюючи характеристики інтенсивності динаміки (абсолютні 

прирости чи темпи приросту), що склалися на послідовних часових 

інтервалах, можна оцінити прискорення чи уповільнення розвитку. Під час 

порівняння інтенсивності динаміки двох паралельних рядів: одного 

показника за різними об’єктами (групами, регіонами, країнами) або різних 

показників одного об’єкта співвідносять темпи зростання (базисні або 

середні).  Такі співвідношення  називають коефіцієнтами  випередження. 

П’ятий блок  об’єднує показники, що характеризують рівень розвитку 

зовнішньої торгівлі країни (кумулятивно товарами і послугами, товарами або 

послугами окремо) та ступінь її активності у міжнародній торгівлі. Для 

оцінювання зовнішньоторговельної активності країн у світовій практиці 

використовують співвідношення обсягів експорту / імпорту чи 

зовнішньоторговельного обороту з:   

– чисельністю населення S;  

– масштабом економіки, вимірником якого є валовий внутрішній продукт Q. 
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У міжнародних зіставленнях перевагу віддають співвідношенню 

експорту / імпорту і ВВП. Відповідно відношення експорту до ВВП 

називають експортною квотою КХ, відношення імпорту до ВВП – імпортною 

квотою КМ: 

     КХ = Х : Q, КМ = М : Q. 

При цьому експортну квоту використовують не лише для 

характеристики рівня інтенсивності зовнішньої торгівлі країни, а й з метою 

оцінки рівня відкритості (закритості) національної економіки. Країнами з 

відносно закритою економікою вважаються такі, в яких експортна квота не 

перевищує 10%; з відносно відкритою економікою – понад 35%; із середньою 

відкритістю – від 10 до 35%. Імпортна квота як частка імпорту у ВВП 

характеризує рівень імпортної залежності економіки  країни. На макрорівні 

безпечним  вважають масштаб імпорту  при  КМ ≤ 15%. 

Поглиблюючи аналіз участі країни в міжнародному поділі праці, можна 

визначити експортні (імпортні) квоти для певного виду товару (послуги). 

При цьому обсяг експорту співвідносять з обсягом виробництва, а обсяг 

імпорту – з обсягом споживання.  

Експортна квота КХ і коефіцієнт імпортної залежності КМ 

функціонально пов’язані з коефіцієнтом покриття імпорту експортом Р: 

Р = КХ : КМ     або     
Q

М

Q

Х

М

Х
:  . 

Зовнішньоторговельна квота може розраховуватися і за іншими 

підходами, наприклад, як відношення половини обсягу 

зовнішньоторговельного обороту до ВВП; мірою ефективності зовнішньої 

торгівлі слугує відношення сальдо торговельного балансу до ВВП. 

Зауважимо, що при обчисленні  зазначених показників з метою забезпечення 

порівнянності  чисельника і знаменника валовий внутрішній продукт 

необхідно перерахувати в іноземну валюту (дол. США) або обсяги експорту / 

імпорту – в національну валюту (гривні). 
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На рис. 1.5 схематично представлено взаємозв’язок розглянутих 

статистичних показників масштабу, інтенсивності та збалансованості 

зовнішньої торгівлі. Систему цих показників  ми розглядаємо як 

інформаційно-аналітичну базу комплексного статистичного дослідження 

зовнішньої торгівлі послугами, виявлення закономірностей розвитку окремих 

її сегментів, обгрунтування можливих варіантів експортної стратегії, 

спрямованої на реалізацію національних інтересів у глобальному 

конкурентному середовищі.  

 

Рис. 1.5. Система показників, що забезпечує статистичний аналіз 

          тенденцій  розвитку  зовнішньої торгівлі країни послугами 
 Джерело: складено автором за [23] 

За умови односпрямованого зростання обсягів експорту  і валового 

внутрішнього продукту співвідношення темпів приросту, відповідно  ТХ і ТQ, 

можна визначити еластичність динаміки експорту відносно  економічного 

зростання країни: 

Масштаби зовнішньої торгівлі послугами:  

експорт (Х), імпорт (М), зовнішньоторговельний оборот (Х + М) 

  

 
Структура експорту/імпорту: 

 у розрізі країн і регіонів світу;    

 за видами послуг відповідно 

до    Класифікації послуг 
 

Збалансованість  

експортно-імпортних операцій: 

 торговельний баланс (Х - М); 

 коефіцієнт покриття (Х : М) 

 

   Ступінь активності  країни в міжнародній торгівлі 

послугами та конкурентність  окремих видів послуг: 

 експортна квота (Х : Q); 

 імпортна квота (M : Q); 

   ефективність зовнішньої  торгівлі [(Х –М) : Q]; 

   індекс міжнародної  конкурентності 

 

Показники динаміки масштабів зовнішньої торгівлі, збалансованості 

експортно-імпортних операцій  та активності країни в міжнародному обміні 

послугами 

Статистичний аналіз тенденцій розвитку  

зовнішньої торгівлі країни послугами 
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γ = ТХ : ТQ. 

При посиленні експортної  експансії  γ   > 1, при  зростанні імпортної 

залежності, навпаки,   γ < 1. Припустимо, за рік валовий внутрішній продукт 

зріс на 3,6%, а обсяг експорту товарів і послуг – на 2,7%. Звідси коефіцієнт 

еластичності   становить  γ  = 2,7 : 3,6 = 0,75,  тобто  зі зростанням ВВП на 

1%  обсяг експорту  зростав на 0,75%.  

За даними тривалого часового ряду будь-якого показника із 1-4 блоку 

системи можна аналітично описати траєкторію його динаміки, визначити 

прогнозні рівні,  оцінити вплив певних факторів на характер змін.  

На сучасному етапі, коли сфера послуг стає провідним сектором 

економіки і певною мірою визначає конкурентоспроможність країн в 

світогосподарському рейтингу, зростає важливість повного обліку  

масштабів сфери послуг і вдосконалення методології  обліку обороту послуг 

на зовнішньому ринку. Зарубіжні економісти вказують на відсутність 

обґрунтованих і «коректних»  методів оцінювання  результатів діяльності і 

продуктивності праці в різних галузях цієї сфери та інтенсивності 

зовнішньоекономічної діяльності (фактичні обсяги міжнародної торгівлі 

послугами значно вищі офіційних). 

Участь різних країн у міжнародній торгівлі послугами відрізняється 

масштабами експорту та імпорту, їх структурою і динамікою. Існують  

відмінності в методології обліку того чи іншого виду послуг в окремих 

країнах. Певні складності при статистичному обліку експорту / імпорту  

послуг пов’язані  також з тим, що: 

– послуги часто надаються в комплекті з товарами і вартість їх складає 

значну частку ціни товару; наприклад, не завжди інжинірингові послуги 

відокремлюються від поставки машин і устаткування при виконанні 

підрядних робіт за кордоном, а за експертними оцінками, витрати на такі 

послуги як монтаж, навчання персоналу, післяпродажне обслуговування 

можуть перевищувати 40 % вартості контракту; 
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– зі статистичного звіту «випадають» доходи по банківським і страховим 

операціям, якщо вони реінвестовані в тій країні, в якій були отримані; 

– багато міжнародних операцій з послугами, особливо тих, що фігурують у 

внутрішньокорпораційному обміні і надаються одними підрозділами 

компанії іншим, взагалі не враховуються у платіжному балансі. 

На обсяги експортно-імпортних операцій у сфері послуг впливають 

також: особливості обліку туристичних послуг, які формуються з різних 

компонентів туристичного пакета; неконтрольовані операції купівлі-продажу 

об’єктів інтелектуальної власності (ліцензій, торговельних марок); тіньовий 

обіг капіталу з використання офшорних зон та ін.  

Через складність і недосконалість статистичного обліку масштабів 

торгівлі послугами виникають проблеми з обліком створеної ними доданої 

вартості та їхнього внеску у ВВП. Аналітики  припускають, що офіційна 

статистика платіжного балансу, яка практично зводиться до двох способів 

надання послуг – транскордонного та споживання за кордоном,  не 

відображає реальних масштабів міжнародної торгівлі послугами, обсяг її 

вважають заниженим на 40-50 % [132]. Передусім це стосується торгівлі 

послугами між закордонними філіями ТНК і національними юридичними і 

фізичними особами в межах національної території. Оскільки закордонні 

філії де-юре є резидентами країни, то товарообмін з ними не відображаються 

на рахунках платіжного балансу. За оцінками експертів, вартість послуг, 

наданих через закордонні філії ТНК, становить  1/3 світового експорту 

послуг;  вироблений за рахунок закордонних філій ВВП – 7% світового ВВП  

[129, с.27].  

Основним джерелом інформації в такому разі слугує  статистика 

прямих іноземних інвестицій.   Збільшення обсягів і диверсифікація 

міжнародної торгівлі послугами, важливість відображення реальних її 

масштабів наполегливо диктують необхідність вдосконалення методології 

обліку експортно-імпортних потоків послуг.  
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Для забезпечення інформації про діяльність закордонних філій у 

MSITS-2010 розроблена статистика торгівлі закордонних філій (Foreign 

Affiliates Trade Statistics – FATS) [132].  Традиційною формою стратегії ТНК є 

створення материнською компанією закордонних філій, які, маючи 

оперативну самостійність, несуть відповідальність за всі стадії виробничого 

процесу і конкурентну позицію на відповідному ринку. В межах такої 

стратегії відносини материнської компанії із закордонними філіями 

складаються, в основному, по лінії контролю (володіння). Відповідно 

статистика FATS охоплює закордонні філії, що знаходяться під іноземним 

контролем, за наявності володіння мажоритарним пакетом акцій (50% і 

більше) в кожній ланці ланцюжка власників. Принципи обліку FATS 

узгоджуються з міжнародними статистичними стандартами, зокрема тими, 

що регулюють вимірювання прямих іноземних інвестицій  у платіжному 

балансі BPM-6 і в еталонних визначеннях ОЕСD щодо прямих іноземних 

інвестицій (ЕО-4) та показників економічної глобалізації [132]. 

Базовими показниками статистики FATS є продажі (оборот) та/або 

випуск продукції, зайнятість, додана вартість, експорт та імпорт товарів і 

послуг. Для забезпечення порівнянності даних в галузі торгівлі послугами 

закордонні філії класифікують за видами діяльності на основі Міжнародної 

стандартної галузевої класифікації в сфері послуг (ISIC, rev. 4); порівнянність 

даних по зайнятості іноземних фізичних осіб, які беруть участь у наданні 

комерційних послуг, забезпечує Міжнародна стандартна класифікація занять 

(ISCO–08). Впровадження статистики  FATS важливе як для оцінки рівня 

інтеграції національних компаній у міжнародний ринок послуг  шляхом 

комерційної присутності,  так і для оцінювання транснаціоналізації 

національних ринків послуг.  

Щодо запровадження статистики FATS в Україні, то перед 

національною статистикою постає низка методологічних завдань, які, на наш 

погляд, досить ґрунтовно сформульовані  Ю. Мельник  в [95]. 
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По-перше, необхідно чітко визначити коло підприємств зі статусом 

зарубіжних філій. Це вимагає удосконалення Єдиного державного реєстру 

підприємств і організацій України, створення і введення відповідних 

спеціалізованих субреєстрів, виділення в окрему групу підприємств, 

контрольний пакет акцій яких належить ТНК. Статистичну інформацію щодо 

діяльності закордонних філій українських ТНК має надавати зареєстрована в 

Україні материнська компанія. 

По-друге, задля оцінки обсягу торгівлі послугами шляхом комерційної 

присутності коло базових показників  дочірніх філій ТНК  доповнити такими 

даними, як розмір активів, ринкова вартість, витрати на R&D  та оплату 

праці, податкові платежі.  

По-третє, існує проблема відповідності офіційних статистичних даних 

щодо зовнішньої торгівлі України і країн  контрагентів, в тому числі країн 

ЄС. Задля забезпечення достовірності та підвищення якості статистичної 

інформації щодо експортно-імпортних потоків послуг між країнами-

торговельними партнерами застосовувати  двосторонні зіставлення даних, 

так званий  метод «дзеркальної статистики». 

Впровадження сучасних інформаційних технологій та інших 

нововведень, з одного боку, призводить до підвищення якості послуг, а з 

іншого – не може виявити реального економічного ефекту за допомогою 

статистичних інструментів. Така ситуація згубно позначається на оцінюванні 

реального стану всіх рівнів економіки – від мікро- до макро, а відтак і на 

оцінюванні конкурентоспроможності окремих видів послуг на світовому 

ринку. Тому нині приділяється велика увага пошуку нових методологічних 

підходів до вимірювання обсягів і продуктивності праці в різних галузях 

сфери послуг, особливо в тих, де зосереджена основна робоча сила. 
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1.3.  Гармонізація статистичних систем і стандартів  міжнародної 

торгівлі послугами 

 

 

Глобальний характер сучасних економічних процесів, 

інтернаціоналізація виробництва, розширення і поглиблення 

зовнішньоторговельних відносин, встановлення безпосереднього зв’язку 

національної економіки і світового господарства вимагають порівнянності та 

узгодженості статистичної інформації, що подається різними країнами і 

різними міжнародними організаціями. Одним з важливих аспектів вирішення 

проблем порівнянності інформації на міжнародному рівні є гармонізація 

національних статистичних систем з міжнародними стандартами як по 

вертикалі «світовий, європейський, національний рівні», так і по горизонталі 

(з іншими системами), що забезпечує взаємну узгодженість різних за 

функціональним призначенням інформаційних потоків.  

Методологічною основою для національних і міждержавних систем 

статистичного обліку послуг та відповідних міжнародних порівнянь 

слугують класифікації послуг. Міжнародні інституції в процесі дослідження 

та регулювання світового ринку послуг застосовують різні підходи до їх 

класифікації:  за фінансовою ознакою, за способами доставки послуг 

споживачу, за типами міжнародних угод тощо. Власні, спеціалізовані 

класифікації послуг, спрямовані на виконання конкретних завдань, 

застосовують різні міжнародні організації (ОЕСD, IMF та ін.). Єдина 

загальноприйнята класифікація послуг та основні положення  (Керівництво) 

зі статистики міжнародної торгівлі послугами були розроблені експертами 

GATS  спільно з іншими міжнародними організаціями і набули чинності у 

2002 р.  

Важливим кроком у забезпеченні сучасної уніфікованої і комплексної 

інформаційної системи збору, обробки та аналізу статистичних даних про 

міжнародну торгівлю послугами в її різних формах став перегляд 

Статвідділом ООН у 2010 р. Керівництва по статистиці міжнародної 
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торгівлі послугами (далі MSITS-2010). Основне завдання MSITS-2010 – 

узгодити статистику торгівлі послугами з іншими міжнародними 

статистичними системами і стандартами, які відображають місце і роль 

торгівлі послугами у розвитку національних економік і забезпечують 

порівнянність показників на міжнародному рівні [132].  

Гармонізація класифікацій – це процес встановлення їх змістовної, 

структурної, термінологічної та кодової відповідності. Гармонізовані між 

собою класифікації можуть значно полегшити порівняння статистичних 

даних, що подаються різними країнами і різними міжнародними та 

регіональними організаціями 192. 

Статистичні дані в MSITS-2010 організовані в цілісну структуру, що 

полегшує їх застосування та адаптацію для самих різних цілей, зокрема, для 

різнопланових аналітичних досліджень і прогнозування, для обґрунтування 

управлінських рішень, складання узагальнених регіональних і глобальних 

даних, а також для міжнародних порівнянь.  

У MSITS-2010 виділено 12 стандартних секторів: 

01. Послуги з переробки виробничих ресурсів, що належать іншим сторонам;  

02. Послуги технічного обслуговування та ремонту, не віднесені до інших 

категорій; 

03. Транспорт;  

04. Поїздки;  

05. Будівництво; 

06. Послуги страхування та пенсійного забезпечення; 

07. Фінансові послуги; 

08. Збори за використання інтелектуальної власності, не віднесені до інших 

категорій; 

09. Телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги; 

10. Інші ділові послуги; 

11. Послуги приватним особам та послуги у сфері культури і відпочинку; 

12. Державні товари і послуги, не віднесені до інших категорій. 
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Структуру і принципи обліку кожного сектору послуг розглянемо 

докладніше.  

«Послуги з переробки виробничих ресурсів, що належать іншим 

сторонам» включає такі види діяльності, як: обробка, збирання, маркування 

та упаковка, що здійснюють підприємства, які не є власниками товарів. 

Прикладами такої діяльності є: нафтопереробка, зрідження природного газу, 

пошиття одягу та збирання електронних пристроїв. При цьому перехід права 

власності на товари не відбувається. Власне, вартість послуг цього сектору 

являє собою різницю між вартістю продукції, виготовленої  з давальницької 

сировини, і вартістю сировини, що надійшла на переробку.  

«Послуги з ремонту та технічного обслуговування, не віднесені до 

інших категорій» охоплює роботи з технічного обслуговування і ремонту, що 

здійснюють резиденти щодо товарів, власниками яких є нерезиденти (і 

навпаки). У цю категорію входять технічне обслуговування та ремонт 

морських і повітряних суден та інших засобів транспорту (без вартості 

запасних частин та матеріалів),  незалежно від того, включає споживач 

вартість ремонту в категорію проміжного споживання чи в категорію 

накопиченого капіталу.  

У багатьох країнах однією з найважливіших експортних галузей  є 

транспорт. Сектор  «Транспорт» охоплює послуги з міжнародних перевезень 

людей і вантажів усіма видами транспорту. Вирізняють морський, 

повітряний, наземний, річковий, змішаний (обслуговує два і більше видів 

транспорту), трубопровідний, космічний та ін., а також супутні й допоміжні 

послуги та здавання в оренду (фрахт) засобів транспорту з екіпажем. 

Класифікацію міжнародних транспортних послуг наведено в табл. 1.1.  

Вантажний транспорт перевозить різноманітні вантажі, статистика 

поділяє їх за видами: наливні, сипучі, тарно-штучні та ін. На практиці облік 

експорту (імпорту) послуг вантажного транспорту (фрахту) залежить від 

резидентної належності вантажоперевізника. Всі витрати з перевезення 

вантажів до митного кордону країни-експортера враховуються як витрати, 
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які несе експортер. Всі витрати по перевезенню вантажів за межами митного 

кордону країни-експортера враховуються як витрати, які несе імпортер.  

Таблиця 1.1 

Класифікація міжнародних транспортних послуг 

Операція Включає 

 

Міжнародні  

перевезення  

пасажирів 

Послуги, пов’язані з перевезенням нерезидентів 

перевізниками-резидентами (експорт) і резидентів 

перевізниками-нерезидентами (імпорт)* 

 

Міжнародні 

перевезення 

вантажів 

Усі послуги з доставки  завантаженого на борт 

перевізника експортного чи імпортного товару в пунк 

призначення, а також надані перевізником послуги з 

завантаження/розвантаження товару  

 

Оренда 

перевізника з 

екіпажем** 

Послуги з надання в оренду  резидентом нерезиденту 

(експорт) і нерезидентом резиденту (імпорт) судів, 

літаків, автомобілів з екіпажем на обмежений термін 

часу для перевезення пасажирів чи вантажу 

 

Супутні та 

допоміжні 

послуги 

Послуги, що надаються в портах: завантаження / 

розвантаження контейнерів, зберігання, пакування і 

маркування, навігація, локація, буксирування, технічне 

обслуговування транспортних засобів; комісійні та 

агентські платежі 

   
* Перевезення нерезидентів перевізниками-резидентами в межах країни включається в розділ 

«Поїздки» 

** Оренда  перевізника без екіпажу включається в інші бізнес-послуги (фінансовий лізинг) 

Джерело: складено автором за [60, 132] 

У міжнародних перевезеннях вантажів основну роль відіграє морський 

транспорт, його частка становить близько 80 % від загального обсягу 

міжнародних вантажних перевезень. У міжнародних  перевезеннях пасажирів 

лідирує повітряний транспорт, який забезпечує перевагу у швидкості 

перевезень.  

Наземний транспорт (автодорожній, залізничний) охоплює вантажні 

міжнародні перевезення залізницею і фурами, а також пасажирські 

перевезення автобусами, зокрема туристськими автобусами підвищеної 
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комфортності; трубопровідний – транспортування нафти і нафтопродуктів, 

води і газу.  

Категорія інших видів транспорту включає: космічний транспорт 

(запуски супутників та інші  операції, що виконуються операторами 

космічного обладнання) та транспортування електроенергії об’єднаною 

мережею високовольтних ліній між пунктами генерації та пунктами, де така 

електроенергія перетворюється в низьковольтну для постачання споживачам 

або для передачі в інші електросистеми. Слід зауважити, що вартість 

доставки електроенергії від розподільчої підстанції до споживача 

включається  в інші ділові послуги. 

До транспортних послуг включають також: транзитні перевезення 

вантажів територією країни; здавання в оренду транспортних засобів; 

обробка вантажопотоків (маркування та пакування, перевантажувальні 

операції, агентування, буксирування іноземних морських і річкових суден); 

заправлення іноземних транспортних засобів; інші послуги іноземним 

судновласникам і авіаперевізникам; надання резидентами в оренду 

нерезидентам, і навпаки, морських і повітряних суден, туристських автобусів 

або інших комерційних транспортних засобів з екіпажем на обмежений 

період часу, наприклад, на один рейс.  

Сектор транспортних послуг уключає також поштові послуги 

(транспортування і доставку листів, газет, інших друкованих видань, посилок 

і бандеролей), послуги поштових відділень та послуги кур’єрського зв’язку 

(доставка за розкладом, експрес-доставка тощо). Принципи обліку експорту / 

імпорту поштових послуг і послуг кур’єрського зв’язку такі ж самі як і 

послуг вантажних перевезень. 

Значну частину світового експорту послуг формують міжнародні 

подорожі, для деяких країн це  найбільша стаття валютних доходів. 

Міжнародні подорожі – це специфічна форма міжнародної торгівлі 

послугами. Їх специфіка полягає в тому, що споживач послуг, будучи 

нерезидентом, переміщується в країну-виробника (терміном менше одного 
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року), оплачує надані йому послуги транспорту, готелів, лікувальних 

установ. Вартість набору цих послуг розглядається як експорт країни-

виробника і відповідно імпорт країни-споживача послуг. 

Туристична послуга на відміну від інших завжди комплексна, вона 

поєднує комплекс різноманітних послуг, які задовольняють різноманітні 

потреби туриста і сприяють забезпеченню мети подорожі. Серед них основні, 

без яких подорожування неможливе (послуги розміщення, харчування, 

транспортного та екскурсійного обслуговування), додаткові, що сприяють 

комфортності подорожування (побутові, інформаційні, банківські, медичні, 

культурні та ін.), а також супутні (довідники і буклети, сувеніри, туристичне 

спорядження та ін.).  

Товари і послуги можуть бути придбані під час як приватних, так і 

ділових поїздок. До осіб, які здійснюють поїздки з діловими цілями відносять 

екіпажі суден, державних службовців, працівників міжнародних організацій, 

сезонних робітників-нерезидентів тощо. Не включається до розділу поїздок 

вартість придбаних в країні відрядження товарів і послуг дипломатами, 

співробітниками консульств, військовослужбовцями (ці послуги 

включаються до статті державні товари та послуги, не віднесені до інших 

категорій).  

Міжнародні поїздки як форму міжнародної торгівлі послугами 

необхідно відрізняти від міжнародної міграції робочої сили як форми 

міжнародного пересування фактора виробництва.  

Сектор «Будівництво» охоплює вартість послуг з будівництва, 

відновлення, ремонту, продовження терміну експлуатації капітальних активів 

у вигляді будівель, інженерно-технічного благоустрою земельних ділянок та 

інших будівельних об’єктів  (доріг, мостів, гребель), що здійснюють 

резиденти за кордоном. Вартість будівництва визначається на валовій основі, 

тобто з урахуванням усіх виробничих витрат і прибутку.  

Сектор «Послуги страхування і пенсійного забезпечення» охоплює 

вартість послуг, наданих страховими компаніями-резидентами нерезидентам, 
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і навпаки. Послуги страхування поділяють на: пряме страхування; 

перестрахування; допоміжне страхування; пенсійне забезпечення та 

стандартизовані гарантійні послуги. Операції, здійснювані страховиками, 

включають стягування премій, виплату страхових відшкодувань та 

інвестування коштів. 

Пряме страхування ризиків страхувальників-нерезидентів (страхування 

життя, вантажів та інші види прямого страхування) здійснює страхова 

компанія-резидент (і навпаки). При перестрахуванні відбувається 

перерозподіл страхового ризику між страховими компаніями з різних країн, 

об’єктом купівлі-продажу є страхові гарантії.  

Міжнародні страхові операції найбільш поширені в спеціалізованих 

областях. За окремими договорами страхування ризиків ліміти 

відповідальності встановлюються нормами міжнародного права і є 

обов’язковими для перестрахування за кордоном (морські перевезення, 

цивільна авіація, відповідальність власників автотранспортних засобів 

«Зелена карта» та ін.).  

Сектор  «Фінансові послуги» охоплює послуги з фінансового 

посередництва (надання кредитних ліній, операції з акредитивами, 

банківськими акцептами, фінансовим лізингом, іноземною валютою та інші 

фінансові операції), послуги з управління фінансовими активами і їх 

зберіганням, консультаційні послуги з фінансових питань. Такі послуги  

можуть надаватися банками, фондовими біржами, факторинговими 

компаніями та іншими підприємствами.  

Сектор  «Збори за використання інтелектуальної власності, не віднесені 

до інших категорій»  охоплює:   

– надходження у вигляді зборів за використання зареєстрованих торгових 

марок і франшиз; за ліцензії на використання або надання дозволу на 

використання результатів наукових досліджень, запатентованих 

винаходів, конструкторських розробок, промислових зразків та ноу-хау;  
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– платежі за ліцензії на відтворення і/або розповсюдження інтелектуальної 

власності, втіленої у вироблених оригіналах або прототипах, таких як 

авторські права на книги та рукописи, комп’ютерне програмне 

забезпечення, фільми  та звукові записи, а також пов’язані з ними права 

на трансляцію по каналах телебачення, по кабельних і супутникових 

каналах.  

В наш час телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги 

стали взаємодоповнюючими і практично  невід’ємними одна від одної, що 

дало підстави об’єднати їх в один сектор «Телекомунікаційні, комп’ютерні та 

інформаційні послуги».  

Телекомунікаційні послуги  охоплюють передачу звуку, зображень, 

даних або іншої інформації за допомогою телефону, телексу, телеграфу, 

радіо- і телевізійного кабельного і трансляційного мовлення, супутникового 

зв’язку, електронної пошти, факсимільного зв’язку і т. д., в тому числі 

обслуговування комерційних мереж, проведення телеконференцій та надання 

допоміжних послуг. До цієї категорії належать також послуги мобільного 

телефонного зв’язку, послуги магістральних мереж Інтернету і оплата 

доступу до Інтернету. Вартість телекомунікаційних послуг враховує лише ті 

суми, що підлягають оплаті за передачу, завантажений контент включається 

до відповідної категорії послуг. Наприклад, надання юридичних послуг 

включається до відповідного підрозділу інших ділових послуг, навіть якщо ці 

послуги повністю доставляються за допомогою комп’ютера або через 

Інтернет.  

Комп’ютерні послуги охоплюють послуги, пов’язані з апаратним та 

програмним забезпеченням, послуги технічного обслуговування і ремонту 

комп’ютерів та периферійного обладнання; послуги з обробки баз даних. 

Інформаційні послуги включають послуги інформаційних агентств, послуги, 

пов’язані з базами даних, а також пряму (не колективну) передплату 

періодичних видань.  
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Сектор  «Інші ділові послуги» включає досить широкий спектр послуг, 

які об’єднані в три підсектори: 1) послуги у сфері наукових досліджень і 

розробок; 2) професійні послуги і послуги консультування з питань 

управління; 3) технічні послуги і послуги, пов’язані з торгівлею, інші ділові 

послуги. 

1. Послуги у сфері наукових досліджень і розробок включають послуги, 

пов’язані з проведенням фундаментальних і прикладних досліджень та 

конструкторських розробок з метою створення нових продуктів і технологій 

в усіх галузях наук (природничих, соціологічних та гуманітарних).  

2. Професійні та консультаційні послуги охоплюють: юридичні, 

бухгалтерські, консультаційні послуги в галузі управління; послуги з 

реклами та маркетингу, дослідження ринку і виявлення громадської думки. 

3. Технічні послуги і послуги, пов’язані з торгівлею, та інші ділові 

послуги об’єднують:  

– послуги в галузі архітектури, інженерні, наукові та інші технічні послуги 

(проектування, картографія; перевірка і сертифікація якості продукції, 

нагляд за будівництвом тощо). 

– послуги з переробки відходів та очищення навколишнього середовища, 

послуги в галузі сільського господарства (захист врожаю) і розвідування 

корисних копалин; 

– послуги операційного лізингу, які включають передачу в лізинг (оренду) 

або чартер морських і повітряних суден без екіпажу та іншого 

транспортного обладнання (залізничні вагони, контейнери і бурові 

платформи);  

– посередництво в торгівлі та інші ділові послуги.  

Сектор «Послуги приватним особам та послуги в сфері культури і 

відпочинку» об’єднує:  

1) аудіовізуальні послуги (виробництво фільмів, радіо- і телевізійних 

програм, компакт-дисків,) та послуги, пов’язані з виконавським мистецтвом 

(гонорари артистів);  
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2) послуги, пов’язані з проведенням спортивних, культурних та 

оздоровчих заходів; 

3) плату за послуги приватним особам з навчання та лікування, за участь  

у семінарах і конференціях тощо.  

Сектор «Урядові товари та послуги, не віднесені до інших категорій»  

відображає вартість усіх видів товарів і послуг, придбаних на території 

країни перебування посольствами, консульствами та офіційними 

торговельними представництвами, а також представництвами міжнародних 

організацій.  

Класифікацію послуг використовують як основу для національних та 

міждержавних систем статистичного обліку та для відповідних міжнародних 

порівнянь і макроекономічного аналізу. В публікаціях WTO [182] 12 секторів 

M об’єднуються в  три блоки: 1) транспортні послуги, 2) подорожі 

та 3) інші комерційні послуги (основні сегменти цього блоку наведено на 

рис. 1.6).  Інформація щодо міжнародної торгівлі послугами подається в 

динаміці в розрізі країн і континентів, що забезпечує аналіз тенденцій та 

зрушень  в географічній і видовій структурах.  

 

Рис. 1.6. Структура послуг в Класифікації  MSITS-2010 
Джерело: складено автором за [186] 

  Сектори MSITS-2010 Транспортні послуги Туристичні послуги 

Інші комерційні послуги 

Послуги, пов’язані з  

- фінансовою діяльністю, 

- страхуванням, 

- роялті 

-Телекомунаційні, 

- комп’ютерні, 

- інформаційні послуги 

Ділові, професійні 

послуги 

Послуги пов’язані з  

виробництвом 

Послуги приватним особам Державні послуги 
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В умовах економічної глобалізації основне завдання M -2010 – 

забезпечити узгодженість статистики торгівлі послугами з міжнародними 

статистичними системами і стандартами, які відображають місце і роль 

торгівлі послугами у розвитку національних економік, а також забезпечують  

порівнянність показників торгівлі послугами на міжнародному рівні. 

Узгоджена система даних слугує надійною основою для проведення 

двосторонніх і багатосторонніх переговорів з торгівлі послугами, а також для 

моніторингу виконання зобов’язань у рамках Генеральної угоди (GATS). 

Основним і найважливішим серед міжнародних статистичних  стандартів 

є Керівництво з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції (далі 

BPM-6), у якому МВФ регламентує порядок ведення статистики міжнародної 

торгівлі послугами, міжнародних інвестиційних операцій, інших економічних 

потоків [97]. Основні стандартні компоненти послуг у BPM-6 і MSITS-2010 

ідентичні. Розширена класифікація послуг у платіжному балансі складена 

переважно за видом продукту відповідно до Класифікації продукції за видами 

економічної діяльності (CPА-2008, rev.2), у якій продукти сфери послуг 

розміщені в розділах 5-9. Рівень узгодженості даних підвищується завдяки 

стандартизації кодування для цілей ідентифікації та подання інформації.  

Не менш важливим міжнародним статистичним стандартом є Система 

національних рахунків SNA-2008, де на рахунку товарів і послуг умовного 

сектора Інший світ узагальнюється інформація про потоки товарів і послуг між 

резидентами і нерезидентами. У ресурсній частині рахунку фіксується імпорт 

товарів та послуг, в частині використання – експорт товарів та послуг. 

Балансуюча стаття рахунку – Зовнішнє сальдо товарів і послуг – розраховується 

як різниця між показниками імпорту та експорту. Якщо Іншому світові 

передано більше, ніж отримано від нього, сальдо рахунку буде позитивним 

(дефіцит для національної економіки),  і навпаки, якщо балансуюча стаття має 

від’ємне значення, це вказує на перевагу національної економіки перед Іншим 

світом, позитивне значення  — на перевагу Іншого світу [23].  
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У Керівництві з  платіжного балансу і в системі національних рахунків 

SNA-2008 використовують ідентичні критерії щодо розмежування резидентів і 

нерезидентів, визначення часу реєстрації операцій  (метод нарахувань), 

приведення виражених у різних валютах операцій і залишків на рахунках  до 

єдиної валюти;  чітко розмежовані доходи і послуги, що відповідає концепції 

Системи національних рахунків, окрім  послуг фінансового посередництва, які  

в системі рахунків визначаються непрямим методом, а у платіжному балансі 

їхнім аналогом виступають інвестиційні доходи.    

Спільна концептуальна основа BPM-6 і SNA-2008 щодо визначення 

резидентної належності, вартісної оцінки і часу обліку операцій, а також 

принцип обліку методом нарахувань дозволяють укладачам статистики 

користуватися більшою частиною тих самих джерел даних для складання як 

статистики платіжного балансу, так і статистики міжнародної торгівлі 

послугами (рис. 1.7). Такий підхід забезпечує узгодженість даних не лише у 

рамках статистичної системи окремої країни, але і між статистичними 

системами різних країн. Зауважимо також, що у MSITS-2010 певною мірою 

були враховані Міжнародні рекомендації зі статистики туризму, розроблені 

Всесвітньою туристичною організацією  (UNWTO, 2008).  

 

          Рис. 1.7. Гармонізація MSITS–2010 з іншими міжнародними 

          статистичними системами 
             Джерело: складено автором на основі [186] 
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Перелік класифікаційних послуг за секторами GАТS, відомий як 

GNS/W/120, використовують для структуризації зобов’язань країн-членів 

WTO [121]. 

Однією з важливих умов адаптації національної статистики будь-якої 

країни до умов глобалізованої економіки є гармонізація усіх складових її 

статистичної системи з аналогічними міжнародними та європейськими 

стандартами (гармонізація по вертикалі). Така гармонізація  дає можливість 

підвищити якість статистичного оцінювання стану національної економіки, 

забезпечити проведення міжнародних структурних зіставлень 

макроекономічних показників, сприяти міжнародному інформаційному 

обміну і підвищенню ефективності економічної взаємодії між країнами. 

Проблема вертикальної гармонізації стосується, зокрема, класифікації 

зовнішньоекономічних послуг.  

В Україні сучасні глобалізаційні процеси проявляються збільшенням 

зовнішньоекономічних контактів з різноманітними світовими та 

регіональними об’єднаннями, що, своєю чергою, створює потребу в 

гармонізації вітчизняного законодавства та документації, в тому числі 

стандартів статистичного обліку з міжнародними,  передусім з нормами і 

стандартами  ЄС. 

Згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС вітчизняна 

статистична система з метою гармонізації статистичної методології з 

європейськими нормами і стандартами у своїй діяльності має керуватися 

Фундаментальними принципами офіційної статистики ООН, враховувати 

положення законодавства Євросоюзу та Кодексу норм європейської 

статистики,  а також Компендіуму статистичних вимог Євростату  [22, с. 

102].  

Щодо методології обліку зовнішньої торгівлі послугами, то на 

виконання плану дій по реалізації Стратегії розвитку державної статистики 

на період до 2017 року [150], починаючи з 2013 року запроваджена 

Класифікація зовнішньоекономічних послуг (далі – КЗЕП), яка адаптована до 
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Розширеної класифікації послуг шостого видання Керівництва зі складання 

платіжного балансу (BPM-6), розробленого МВФ Додаток А.  

КЗЕП містить стандартні сектори послуг, за якими проводяться 

державні статистичні спостереження експортно-імпортних операцій з 

послугами задля одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації 

про масштаби і структуру зовнішньої торгівлі послугами для складання 

зовнішньоторговельного та платіжного балансів України, а також для оцінки 

розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами світу. 

Структура КЗЕП узгоджується з Класифікацією видів економічної 

діяльності (КВЕД). Наприклад, розділу КЗЕП «Послуги з перероблення 

матеріальних ресурсів» відповідає  три секції КВЕД: В – добувна 

промисловість і розроблення кар’єрів; С – переробна промисловість; Е – 

водопостачання, каналізація, поводження з відходами. Відповідності між 

секціями КВЕД та іншими розділами КЗЕП викладені в [79, с.61-62]. Крім 

КВЕД, державна статистика зовнішньої торгівлі послугами використовує 

інші класифікації: Класифікацію організаційно-правових форм 

господарювання, Класифікацію об’єктів адміністративно-територіального 

устрою України, Класифікацію країн світу, Класифікацію валют.  

Гармонізація класифікацій по вертикалі «світовий, європейській, 

національний рівні» досягається завдяки стандартизації систем кодування. 

Структура кодів розробляється таким чином, що старші розряди коду певної 

міжнародної класифікації залишалися незмінними, а деталізація 

(дезагрегація) її здійснюється на нижчих рівнях класифікації.  Наприклад, 

номенклатура товарів зовнішньої торгівлі і митного регулювання за 

системою класифікації ООН має шестизначний код, в ЄС її код 

доповнюється двома розрядами, а український національний класифікатор – 

ще двома розрядами. Відтак, коди української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності є гармонізованими:  з 10 знаків 

українського  коду 8 базуються на  знаках коду європейської класифікації, 

два  враховують національні особливості 23, с. 36.  
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Кодове позначення об’єктів КЗЕП складається з трьох блоків: коду 

послуги, який має ієрархічну систему класифікації та систему кодування з 

використанням цифрового коду, найменування послуги та її опису. Довідкові 

статті при визначенні окремих класів та підрозділів мають літерне 

позначення Y (літери латинської абетки від A до D). 

Загальне кодове позначення об’єктів КЗЕП має вигляд: XX.XX.XX, 

де: XX – розділ, 

XX.XX – підрозділ, 

XX.XXY -– довідкова стаття для зазначення послуг окремих підрозділів, 

XX.XX.XX – клас, 

XX.XX.XXY – довідкова стаття для зазначення послуг окремих класів. 

Наприклад,  

03. Транспортні послуги 

03.01. Послуги морського транспорту 

03.01.03 Транспортно-експедиційні послуги морського транспорту 

Більшість українських статистичних класифікацій  методологічно і за 

кодами узгоджені (гармонізовані) з аналогічними міжнародними та 

європейськими стандартами, що уможливлює проведення міжнародних 

структурних зіставлень макроекономічних показників, передусім з країнами 

ЄС, і сприяють підвищенню ефективності економічної взаємодії між 

країнами.  

Загальнодержавні класифікації (класифікатори) розробляються і 

підтримуються в централізованому порядку. В Україні роботи зі створення і 

ведення державних класифікаторів виконують органи виконавчої влади, 

основними виконавцями і координаторами робіт є Державна служба 

статистики України (Держстат) та Державний комітет України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт). 

Класифікації (класифікатори) є обов’язковими для застосування у практиці 

статистичних досліджень, вони  мають сталий характер, чим забезпечують 

співставність   даних у  просторі  та у  часі. 
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Ведення КЗЕП здійснює Держстат України. КЗЕП призначена для 

використання юридичними особами та їхніми відокремленими підрозділами, 

що беруть участь у зовнішній торгівлі послугами, представництвами 

нерезидентів в Україні, працівниками органів державної статистики всіх 

рівнів, міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також можуть 

бути корисні для фахівців наукових організацій та установ, що проводять 

дослідження зовнішньоекономічної діяльності, інших зацікавлених 

користувачів. 

Очевидно, що система національних статистичних класифікацій, в т. ч. 

КЗЕП, не є статичною, незмінною структурою, вона потребує постійного 

удосконалення. Зміни у світовій економіці та суспільстві, зростання попиту 

на інформацію в окремих галузях, які представляють інтерес для 

міжнародних організацій у рамках виконання міжнародних програм і 

державної політики, потребують періодичного перегляду базових 

міжнародних статистичних класифікацій, внесення до них відповідних змін. 

    

 

 

 Висновки до розділу 1 

 

 

1. На основі узагальнення наукових поглядів  послуга  трактується 

відповідно до SNA-2008  як результат виробничої діяльності, що змінює стан 

споживачів цих послуг або сприяє обміну продуктами чи фінансовими 

активами. Визнання послуги нематеріальним благом, що може виступати 

об’єктом торгівлі, зафіксовано в документах Генеральної угоди з торгівлі 

послугами (GATS/WTO). Послуга стає об’єктом міжнародної торгівлі тоді, 

коли виробник послуги і її споживач є резидентами різних країн, незалежно 

від місця здійснення операції між ними. Торгівля послугами не вимагає 

фізичного перетину кордонів країни і може здійснюватися в один із таких 
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способів: транскордонна поставка, споживання за кордоном, комерційна 

присутність і тимчасова  присутність фізичних осіб.   

2. Задля комплексного оцінювання стану і розвитку зовнішньої торгівлі 

окремої країни і позиціювання її на світовому ринку в статистиці 

зовнішньоекономічної діяльності використовують систему взаємопов’язаних 

показників, які об’єднуються в п’ять  блоків: показники масштабу зовнішньої 

торгівлі, видовий склад і географічну спрямованість експортно-імпортних 

потоків, збалансованість торгівлі,  рівень розвитку зовнішньої торгівлі країни  

та ступінь її активності у міжнародній торгівлі.      

3. Посилення глобалізації світової торгівлі, стрімкий розвиток нових 

сегментів ринку послуг, трансформація методів збору і поширення 

інформації призвели до уніфікації національних статистичних стандартів і до 

посилення вимог, що пред’являються до статистики послуг. Основою для 

національних і міждержавних систем статистичного обліку послуг та 

відповідних міжнародних порівнянь слугують класифікації послуг. У 2010 р. 

в практику статистичної роботи впроваджується узгоджена на міжнародному 

рівні класифікація зі статистики послуг MSITS-2010, в якій статистичні дані 

організовані в цілісну структуру (12 стандартних секторів), що полегшує їх 

застосування та адаптацію для самих різних цілей, зокрема, для 

різнопланових аналітичних досліджень, складання прогнозів, обґрунтування 

управлінських рішень, узагальнених регіональних і глобальних даних, а 

також для міжнародних порівнянь.  

4. Прийняті в MSITS-2010 принципи обліку операцій з послугами між 

резидентами і нерезидентами узгоджуються з принципами, викладеними в 

шостому виданні Керівництва з платіжного балансу та міжнародної 

інвестиційної позиції та в Системі національних рахунків 2008 року. Це 

дозволяє статистичним службам користуватися більшістю одних і тих самих 

джерел даних для складання як платіжного балансу, так і статистики 

стосовно зовнішньої торгівлі послугами. Крім того, це забезпечує 
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узгодженість даних у рамках статистичної системи кожної країни, а також 

між статистичними системами різних країн. 

5. Однією з важливих умов адаптації національної статистики будь-якої 

країни до умов глобалізованої економіки є гармонізація усіх складових її 

статистичної системи з аналогічними міжнародними та європейськими 

стандартами (гармонізація по вертикалі). Така гармонізація  дає можливість 

підвищити якість статистичного оцінювання стану національної економіки, 

забезпечити проведення міжнародних структурних зіставлень 

макроекономічних показників, сприяти міжнародному інформаційному 

обміну і підвищенню ефективності економічної взаємодії між країнами.  

6. В Україні, починаючи з 2013 року запроваджена Класифікація 

зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), яка відповідно до MSITS-2010 

містить стандартні сектори послуг. За цими секторами проводяться державні 

статистичні спостереження експортно-імпортних операцій з послугами задля 

одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації про масштаби і 

структуру зовнішньої торгівлі послугами для складання 

зовнішньоторговельного та платіжного балансів України, а також для оцінки 

розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами світу. 

 7. Динамічний розвиток та диверсифікація міжнародної торгівлі 

послугами потребують певної системи регулювання експортно-імпортних 

відносин у сфері послуг та адаптації механізмів регулювання до сучасних 

умов. Послуги, що відрізняються крайнім розмаїттям форм і змісту, 

утворюють єдиний ринок, якому не притаманні спільні риси, але притаманні 

загальні тенденції, що дають можливість регулювати його як на 

національному, так і на глобальному рівні.  

 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях 29; 192. 
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РОЗДІЛ 2  

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

ПОСЛУГАМИ В КОНТЕКСТІ  ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

 

 

         2.1. Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами 

 

 

 

Міжнародна торгівля послугами посідає провідне місце у процесах 

розвитку і трансформації світової економічної системи. За статистикою 

UNCTAD, обсяг світового експорту комерційних послуг у 2013 р. становив 

4,7 трлн дол., що в 1,8 рази більше порівняно з 2005 р. і понад  3 рази 

перевищує  обсяг 2000 р. Зі зростанням обсягів  експорту послуг змінювалася 

його частка у світовому експорті товарів і послуг: 2000 р. – 18,9 %, 2005 – 

19,9 %, 2013 р. – 20,2 % [181]. Рівень цього показника різнився залежно від 

ступеню економічного розвитку країн: у 2013 р.  у країнах з розвиненою 

економікою (developed) частка експорту послуг у зовнішній торгівлі 

становила 25,4 %; у країнах, що розвиваються (developing), – 14,4 %; у 

країнах з транзитивною економікою (transition) – 13,5 %.  

Попри багатоликість торгівлі послугами, проглядаються кілька 

загальних закономірностей і взаємопов’язаних тенденцій  розвитку цієї 

сфери міжнародного обміну (рис. 2.1): 

• зростають масштаби міжнародної торгівлі послугами і посилюється вага 

цього сегменту в структурі світової торгівлі;  

• інтенсивність зростання експорту послуг змінюється залежно від стану 

світової економіки;  

• географічний розподіл світової торгівлі послугами характеризується 

нерівномірністю й асиметричністю – майже 2/3  обсягу послуг  експортується  

країнами з розвиненою економікою; 
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•  в посткризовий період у світовому експорті послуг посилюється участь 

країн, що розвиваються. 

  
 Рис. 2.1. Динаміка розвитку світового експорту послуг і частки країн з 

• високим рівнем доходу в експорті послуг 

Джерело: розраховано за даними 181] 

 

Така динаміка міжнародної торгівлі послугами цілком відповідає 

сучасним тенденціям глобалізації світової економічної системи і переходом її  

до постіндустріальної моделі розвитку, в якій домінує сектор послуг. 

Ознакою  зростання ролі послуг у світовій економіці слугують також нарощення 

інвестицій у сферу послуг і збільшення впливу на ринок послуг великих 

транснаціональних компаній (ТНК), передусім тих, які спеціалізуються на 

виробництві інформаційно-комунікаційних послуг: капіталізація 

інтернаціонального гіганта Microsoft, стрімкий зліт компанії Google, злиття 

телекомунікаційних і медійних корпорацій у просуванні нових 

конвергентних технологій і продуктів.   Навіть такі промислові гіганти, як 

Mitsubishi, General Motors, General Electric, диверсифікуючи свою діяльність, 

значно розширяють «послуговий» діапазон [111,  с.  4 ]. 

Інтенсивне зростання масштабів міжнародної торгівлі послугами на 

початку ХХІ ст.  вчені оцінюють як результат взаємодії низки факторів. 

Визначальними серед них вважають: 
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1. Зростання товарних потоків міжнародної торгівлі, обслуговування яких 

вимагає  відповідного обміну послугами: транспортування, страхування, платежі, 

реклама, а також сервісні послуги із супроводу складної техніки, обслуговування 

її до- і після продажу.  Взаємозв’язок динаміки торгівлі послугами з торгівлею 

товарами за період 2000-2013 рр. підтверджує розрахований нами коефіцієнт 

рангової кореляції між темпами приросту цих сегментів міжнародної торгівлі, 

значення коефіцієнта  = 0,929 виявилося істотним з імовірністю 0,95. 

Синхронна динаміка торгівлі товарами і послугами зумовлена інтенсифікацією 

глобалізаційних процесів в економіці, коли матеріальні й нематеріальні складові 

світового виробництва формують єдиний цикл відтворення.  

2. Динамічний розвиток галузі інформаційних і комунікаційних  

технологій. Середньорічні темпи приросту доходів ІТ-компаній на світовому 

ринку становили 8% при  3% світового ВВП [182]. Інтернаціоналізація 

світової ІТ-індустрії, поширення Інтернет-технологій,   розвиток хмарного 

(англ. cloud) сервісу створили нові можливості для розвитку комп’ютерних і 

телекомунікаційних послуг та зростання міжнародного консультаційного 

бізнесу (наукові рекомендації, інжинірингові, консалтингові тощо). За 

останні десятиріччя (2003-2013 рр.) зростання світового експорту ІТ-послуг 

випереджало зростання експорту інших товарів і послуг, що призвело до 

збільшення частки ІТ-послуг у світовому експорті послуг [82, с.135].    

3. Виникнення та розвиток нових видів послуг: логістики, глобальних 

транспортних систем та інформаційних мереж, електронної торгівлі, 

інтернет-банкінгу, телемедицини, дистанційного навчання та ін., а також   

виділення в самостійні  напрямки видів послуг, які раніше мали 

внутрішньофірмовий допоміжний характер, – маркетингові послуги, послуги 

аудиту, реклами, бухгалтерські, юридичні та ін. 

4. Зростання витрат сервісних ТНК на науково-дослідні й конструкторські 

розробки  (R&D), що супроводжується інтернаціоналізацією цих операцій та 

підвищенням якості послуг на міжнародному ринку. За останні 20 років 

світовий приплив прямих іноземних інвестицій у сферу послуг зріс у 5 разів, 
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а частка комерційної присутності у структурі міжнародної торгівлі 

послугами сягнула 50%. У 2013 р. обсяг глобального ринку R&D за даними 

1000 найбільших інвесторів в розробку і дослідження, перевищив   635 млрд 

дол. Красномовним є приклад телекомунікаційних компаній – світовий обсяг 

інвестицій у R&D у 2013 р. перевищив 29 млрд доларів. Багато 

телекомунікаційних компаній  мають власні  R&D-центри, активно 

вкладають кошти в купівлю активів, які дозволяють розширити перелік 

пропонованих користувачам послуг. Для найбільших телекомунікаційних 

операторів основними напрямками R&D наразі є LTE, хмарні технології, e-

health, міжмашинна взаємодія M2M та енергозбереження [100].  

Характерною ознакою сучасного етапу розвитку міжнародної торгівлі є 

широке використання в зовнішньоекономічних операціях механізму 

аутсорсингу. За даними Міжнародного інституту аутсорсингу, світовий 

ринок аутсорсингу зростає еспоненціально, демонструючи щорічні темпи 

приросту понад 8%.   

Прискореному розвитку міжнародного ринку послуг в цей період 

сприяла також політика лібералізації зовнішньоекономічних відносин, 

реалізована після вступу в дію Генеральної угоди з торгівлі послугами у 1995 

р. (знижались рівні митних тарифів, скасовувалися обмеження, квоти і т. п.).  

Водночас не можна оминути факт уповільнення темпів приросту 

міжнародної торгівлі послугами в останні роки. Якщо за 2000-2005 рр. 

середньорічні темпи приросту експорту послуг становили 11%, за  2005-2010 

рр. –  9% , то за 2012 р. експорт послуг зріс лише на 2%,  за 2013 р. – на 6%. 

Уповільнення темпів зростання експорту послуг характерно для усіх регіонів 

світу, про що свідчать наведені в табл. 2.1 темпи приросту експорту послуг. 

 Як свідчать дані таблиці, сфера послуг набуває розвитку в усіх 

регіонах світу, проте основні  позиції в рейтингу торгівлі послугами 

належать високорозвиненим країнам. Понад половини обсягів світового 

експорту і близько половини імпорту комерційних послуг припадає на 

десятку країн світу, «ядро» якої формують G7 – країни «великої сімки»  
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(табл. 2.2). У 2013 р. на G7 припадало 40,5% світового експорту послуг, на 

G20 – 55,2%. 

Таблиця 2.1 

Темпи приросту експорту міжнародної торгівлі послугами  

за регіонами світу, %  

 

Регіони світу Середньорічні До попереднього року 

2001-2005 2006-2010 2011 2012 2013 
Світ в цілому 11 9 11 2 6 

Північна Америка 5 8 9 5 5 

Південна і 

Центральна 

Америка 

 

8 

 

10 

 

19 

 

6 

 

2 

Європа 13 7 12 -2 7 

СНД 18 14 20 9 9 

Африка 12 9 0 7 -3 

Середній Схід 13 10 11 9 4 

Азія 12 12 12 7 5 

Джерело: складено за даними 182] 

Основним світовим експортером та імпортером послуг є США (понад 

14 % загального світового експорту і майже 10 % світового імпорту послуг). 

В топ-10 країн-експортерів послуг потрапляють: Великобританія та 

Німеччина (6,3 і 6,2 %  відповідно), Франція (5,1%), Китай (4,4%), Індія, 

Японія, Іспанія, Нідерланди (понад 3%), Гонконг як окрема митна територія 

Китаю (близько 3%). Ці ж країни займають лідируючі позиції і в імпорті 

послуг.  

Попри те, що міжнародний обмін послугами здійснюється в основному 

між розвиненими країнами, поступово збільшують свою участь у світовому 

експорті послуг країни, що розвиваються, та  країни з транзитивною 

економікою.  Про роль окремих  країн і регіонів на міжнародному ринку 

послуг  свідчать їхні частки у світовій торгівлі послугами. Так, частка країн з 

високим рівнем розвитку економіки на міжнародному ринку послуг 

зменшилася  з 75,5 % у 2000 р. до 67,2% у 2013 р., натомість частка країн, що 

розвиваються, та країн з транзитивною економікою зросла за цей період з 
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23,1% до 30,1% [181]. Серед країн, що посилили свої позиції як експортери 

комерційних послуг, переважно країни Азійського регіону –  Китай, Гонконг, 

Республіка Корея, Сінгапур, Тайвань, Індія, Таїланд. Водночас зростає 

імпорт послуг в країни, що розвиваються, передусім це стосується доступних 

і недорогих фінансових, комп’ютерних та інформаційних послуг, які 

сприяють підвищенню  продуктивності праці в промисловості.  

Таблиця 2.2 

Провідні експортери та імпортери у міжнародній торгівлі  

послугами (2013 р.) 

 
Країна- 

експортер 

Обсяг, 

млрд 

дол. 

Частка, % Країна- 

імпортер 

Обсяг, 

млрд 

дол. 

Частка, % 

США 662,0 14,25 США 431,5 9,85 

Велика 

Британія 

292,7 6,30 Китай 329,4 7,52 

Німеччина 286,2 6,16 Німеччина 316,8 7,23 

Франція 236,3 5,09 Франція 188,5 4,30 

Китай 

204,7 4,41 

Велика 

Британія 

174,0 3,97 

Індія 150,9 3,25 Сінгапур 128,4 2,93 

Нідерланди      146,6 3,16 Нідерланди 127,4 2,91 

Японія 145,4 3,13 Індія 124,6 2,84 

Іспанія 145,3 3,13 РФ 123,0 2,81 

Гонконг 133,3 2,87 Ірландія 117,5 2,68 

  Разом 2403,3        51,75   Разом 2059,1 47,04 

Усі країни 

світу 

4644      100,0 Усі країни 

світу 

4381     100,0 

Джерело: розраховано за даними 181] 

Незважаючи на світову економічну кризу 2008/2009 років, країнам-

лідерам вдалося зберегти свої позиції та навіть вийти на нові міжнародні 

ринки завдяки зростаючій тенденції до популяризації наукомістких послуг, 

пов’язаних з інформаційними технологіями та ноу-хау.  

У країнах СНД зовнішня торгівля послугами зростала навіть в період 

світової рецесії та падіння обсягів міжнародної торгівлі послугами в країнах-
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лідерах, і все ж частка країн СНД у світовому експорті послуг залишалася 

незначною –  у 2013 р. вона становила лише 2,45 %.  

В цілому експорт міжнародної торгівлі послугами за 2001-2013 рр. зріс 

у 3,1 рази. Як видно з даних табл. 2.3, тенденцію до зростання обсягів 

експорту  виявили всі категорії послуг, проте найбільш динамічно 

розвивається міжнародна торгівля іншими комерційними послугами, серед 

яких лідирують ділові та професійні послуги. За 2001-2013 рр. експорт 

транспортних послуг зріс у 2,6, подорожей – у 2,5, інших комерційних послуг 

– у 3,9 рази.  

Таблиця 2.3 

Темпи зростання (приросту) експорту міжнародної торгівлі  

за категоріями послуг % 
 

 

Група послуг 

Середньорічні 

темпи приросту 

за період 

Темпи приросту до 

попереднього року 

 

Темпи 

зростання  

(індекси) 

за  

2001-2013 рр. 

 

 

2000-

2005 

 

2005-

2010 

  

2011 

 

2012 

 

2013 

   

 Усі комерційні 

послуги 

 

11 

 

9 

 

11 

 

2 

 

6 

 

3,1 

Транспортні 10 7 9 1 2 2,6 

Подорожі 8 6 12 4 7 2,5 

Інші 13 11 12 2 6 3,9 

Джерело: складено за даними 182] 

 

Випереджаючі темпи приросту експорту інших комерційних послуг 

зумовили зміни у видовій структурі  міжнародної торгівлі послугами, що 

видно на рис 2.2.  За 2001-2013 рр. частка транспортних послуг зменшилася 

на 3,6 п.п, частка подорожей – на  6,2 п. п., натомість частка інших 

комерційних послуг  зросла на 9,7 п. п. (з 45,9% у 2000 р. до 55,6%  у 2013 

р.). Проте слід зауважити, що інтенсивність змін у структурі світового 

експорту послуг за цей період поступово згасала – лінійний коефіцієнт 
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структурних зрушень за 2000-2005 рр. становив 3,1 п.п., за 2005-2010 – 2,8 

п.п., за 2010-2013 рр. – лише 1,0 п.п. 

        
Рис. 2.2. Зміна видової структури світового експорту послуг за період з 

2000 по 2013 рр. 

          Примітка: У 2013 р. нерозподіленими за категоріями виявилися 0,1% світового 

експорту, у 2010 – 0,2%.  

Джерело: складено за  даними 182] 

Спеціалізація окремих країн на тих чи інших видах послуг залежить від 

географічного розташування, рівня економічного розвитку національної 

економіки та особливостей регуляторних методів і форм, що застосовуються 

в сфері господарювання. Кожна країна на ринку послуг пропонує послуги 

тих сегментів, які мають потенціал розвитку експортної торгівлі. Показовим 

є приклад азійських країн: Індія – всесвітній центр IT-послуг, Сінгапур – 

відомий фінансовий центр, Дубаї – туристичний і фінансовий центр, 

Республіка Корея спеціалізується на наданні інженерно-консультаційних та 

будівельних послуг,  Філіппіни – на послугах  call-центрів і т. д.  

Оскільки послуги різняться характером розвитку і позиціями на 

світовому ринку, розглянемо динаміку та географічну структуру світового 

експорту послуг за окремими їх групами, що дозволить виокремити провідні  

послуги в експорті кожного регіону і виявити внесок експортної спеціалізації 

окремих регіонів і країн  у загальносвітові тенденції.  

Найважливішою і невід’ємною частиною міжнародної торгівлі 

послугами є транспортні послуги. Зовнішня торгівля неможлива без 
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фізичного переміщення товарів із країни продавця в країну покупця. У 

багатьох країнах світу експорт транспортних послуг вважається одним з 

найважливіших експортних галузей національної економіки. Становлення і 

розвиток міжнародних транспортних систем часто стимулювали розвиток 

окремих регіонів і країн в цілому. Експортний потенціал транспортної 

системи будь-якої країни реалізується через відповідну інфраструктуру – 

морські та річкові порти, аеропорти, термінали, залізничні станції, 

автомобільні, митні та прикордонні переходи. Так само як і транспорт, 

інфраструктурні підрозділи роблять свій внесок у зовнішньоекономічну 

діяльність (переробка різних за структурою вантажопотоків, що перетинають 

державний кордон країни).  

Посилення процесів інтеграції світової економіки, утворення 

глобального  економічного простору вимагають високого рівня організації 

інфраструктурного, зокрема транспортного, забезпечення. У світі динамічно 

зростають обсяги міжнародних перевезень вантажів і пасажирів, за період 

2000-2013 рр. експорт транспортних послуг збільшився у 2,57 рази і сягнув 

905,9 млрд доларів, що становило 20,2% від загального експорту послуг 

[189].  

Позитивна динаміка експорту/імпорту транспортних послуг  

пояснюється загальним зростанням обсягів міжнародних вантажних і 

пасажирських перевезень, а також активною інтеграцією у світову економіку 

країн, які нині динамічно розвиваються, насамперед, Китаю та Індії. У 2013 

р. у структурі світового експорту комерційних послуг майже п’ята частина 

його обсягу припадала на міжнародний транспорт. Топ-10 країн за часткою 

транспортних послуг у міжнародній торгівлі послугами наведено в табл. 2.4.  

Беззаперечними лідерами на світовому ринку транспортних послуг є 

США і країни Європейського Союзу. У 2013 р. частка їх в експорті послуг 

становила 52,9%, в імпорті – 38,2%. У структурі міжнародної торгівлі 

транспортними послугами головне місце посідають морські перевезення, на 

які припадає  понад ¾ світового вантажообороту. Відтак у топ-10 експортерів 
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транспортних послуг переважають країни, що мають потужний торговельний 

флот: Японія, Сінгапур, Китай і Гонконг, Республіка Корея, Індія, Норвегія, 

Російська Федерація (РФ). До списку найпотужніших країн-імпортерів 

транспортних послуг, крім названих експортерів, додаються: Таїланд, 

Канада, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ).  

Таблиця 2.4 

Провідні експортери та імпортери у міжнародній торгівлі 

транспортними послугами  (2013 р.) 

 
Країна- 

експортер 

Обсяг, 

млрд 

дол. 

Частка, % Країна- 

імпортер 

Обсяг, 

млрд 

дол. 

Частка, 

% 

ЄС-28 393,5 43,4 ЄС-28 349,4 30,0 

США 86,5 
9,5 США 95,7 

8,2 

Сінгапур 44,1 
4,9 Китай 94,3 

8,1 

Японія 
39,6 4,4 Індія 57,1 

4,9 

Китай 
37,6 4,2 Японія 47,0 

4,0 

Корея 36,6 
4,0 ОАЕ 45,2 

3,9 

Гонконг 
31,0 3,4 Сінгапур 36,9 

3,2 

РФ 
20,6 2,3 Корея 28,5 

2,4 

Індія 
16,9 1,9 Таїланд 28,4 

2,4 

Норвегія 
15,6 1,7 Канада 22,4 

1,9 

Разом 722,0 79,7 Разом 804,9 69,1 

Усі країни 

світу 

 

905,9 

 

100,0 

Усі країни 

світу 

 

1165,0 

 

100,0 

         Джерело: розраховано за даними 182] 

Однією зі сфер міжнародної торгівлі послугами, що за останні 

десятиріччя зазнала стрімкого розвитку, є міжнародний туризм. Якщо у 1950 

р. міжнародні подорожі здійснили 25 млн осіб, у 2000 р. – 700, то у 2013 р. – 

1087 млн осіб. Стабільні темпи зростання міжнародного туризму (в 

середньому 5% на рік),  перетворили його в авангардний сегмент світового 

ринку. За кількістю міжнародних туристичних відвідувань перше місце 

посідає Європейський регіон, на який припадає більше половини (51,8%) від 

загальної їх кількості. На другому місці Азійсько-Тихоокеанський регіон 

(22,8%), на третьому – Американський  (15,5%) [190].  
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Доходи від міжнародного туризму, визначені як сума витрат туристів 

на розміщення, харчування, розваги, шопінг та інші послуги і товари, у 2013 

р. сягнули 1159 млрд дол., що становить 6% світового експорту товарів і 

послуг і 25,1% експорту послуг [UNWTO, барометр].  Структура доходів від 

туризму корелює зі структурою міжнародних туристичних потоків: що 

потужніший потік іноземних туристів, то більший обсяг надходжень від 

туризму. Як видно на рис. 2.3, у 2013 р. за обсягами надходжень від туризму 

на першому місці країни Європи (42,2%), на другому – Азійсько-

Тихоокеанський регіон (31,0%), на третьому – Американський регіон (19,8%) 

[190].   

Досить інтенсивно розвиваються ділові поїздки, що пов’язано з 

інтернаціоналізацією бізнесу. Високі  показники приросту мають також 

прибуття з  мотивів освітнього туризму, при цьому серед іноземних студентів 

більше третини припадає на студентів із Китаю та Індії.  

 

 Рис. 2.3. Структура надходжень від туризму за регіонами світу у 2013 р., % 

    Джерело: складено за даними 190] 

Незважаючи на планетарний розмах, туризм залишається регіональним 

і національним за змістовим наповненням. Країни різняться розвитком 

туристичної інфраструктури, видами туристичних послуг, інтенсивністю 

туристичних потоків, контингентом туристів. Туристична індустрія світу, 

пропонуючи уніфіковані системи відпочинку й обслуговування, експлуатує 

регіональні природні відмінності і національну та культурну самобутність 

42,2

31

19,8

3
4,1

Європа

Азійсько- Тихоокеанський

регіон

Америка

Африка

Близький Схід
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етнічних груп і місцевих громад, що в багатьох випадках стає головним 

мотивом подорожі. У світовій господарській практиці важко знайти ще один 

вид продуктивної діяльності, який би одночасно сприяв глобалізації 

економіки і розвитку регіонів  [43].  

У міжнародному туризмі процес глобалізації найчіткіше 

простежуються на прикладі сектора розміщення туристів. Створюються  

готельні мережі (їх називають ланцюгами), які сприяють підвищенню 

стандартів обслуговування туристів. За рамки національних кордонів вийшли 

понад 300 готельних мереж, серед них всесвітньо відомі Hilton, Маrriot, 

Intercontinental  та ін. Більше половини готельних номерів у світі припадає на 

готельні мережі. 

Основними країнами-гравцями на ринку туристичних послуг є країни 

Європи, США та Китай, на них припадає близько 60% міжнародних туристів 

і більше половини  світового доходу від експорту туристичних послуг 188. 

Серед природних районів Європи найбільш приваблюють туристів берег 

Середземного моря (більше 100 млн туристів на рік) та Альпи (більше 60 

млн). За кількістю туристів, які відвідують країни Європи, лідирує Франція 

(до  80 млн осіб за рік), дохід від туристичного бізнесу сягає  56 млрд дол. 

Другу сходинку посідає Іспанія: понад 57  млн туристів і 62  млрд дол. 

доходу від туризму, третю – Італія (43 млн туристів і 46 млрд дол. доходу). В 

Іспанії і Австрії доходи від експорту туристичних послуг еквівалентні майже 

1/3 вартості товарного експорту. За рахунок туризму формуються значна 

частка прибутків від експортних операцій Італії, Швейцарії та Канади.  

Великим експортером туристських послуг є США (друге місце в світі 

за кількістю прийнятих туристів). Помітну роль на ринку туристичних послуг 

відіграють: Австралія, Китай, Таїланд та інші країни Східної Азії та 

Тихоокеанського регіону.  Привабливими для туристів стають екзотичні 

острови Індійського регіону,  де прийом туристів і доходи від туризму 

щороку зростають. Серед провідних імпортерів туристичних послуг країни 

Європейського Союзу, Китай, США, Канада, Російська Федерація та ін.  
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Водночас зауважимо, що в Німеччині і Японії торговельний баланс 

туристичних послуг від’ємний (20 і 15 млрд доларів відповідно). У Японії, до 

того ж, невисокі туристичні прибуття (близько 2 млн осіб за рік) [188].  

У табл. 2.5 представлено країни–лідери за доходами від міжнародного 

туризму.  Характерними ознакам цих країн є багаті природні та історико-

культурні ресурси, зручне географічне положення, належне фінансування 

туристичної сфери, підтримання позитивного інвестиційного клімату.  

Таблиця 2.5 

Топ-10 країн за доходами від міжнародного туризму у 2013 р. 

 
Країна- 

експортер 

Обсяг, 

млрд 

дол. 

Частка, 

% 

Країна- 

імпортер 

Обсяг, 

млрд 

дол. 

Частка, 

% 

ЄС-27 403,1 34,1 ЄС-27 355,8 33,2 

США 172,6 14,6 Китай 128,7 12,0 

Maкao,  

Китай 51,6 4,4 США 95,9 9,0 

Китай 51,8 4,4 РФ 53,5 5,0 

Таїланд 42,1 3,6 Канада 35,2 3,3 

Гонконг 38,9 3,3 Австралія 25,1 2,5 

Австралія 31,0 2,6 Бразілія 21,9 2,3 

Туреччина 28,0 2,4 Сінгапур 24,6 2,3 

Малазія 21,5 1,8 Японія 26,6 2,0 

Сінгапур 19,1 1,6 Корея 21,7 2,0 

Разом 859,7 72,8 Разом 787,5 73,6 

Усі країни 

світу 

1185 100 Усі країни 

світу 

1070 100 

Джерело: складено за даними 181; 188] 

На туристичній карті світу з’являються нові туристичні центри, які 

володіють багатими туристичними ресурсами і досить розвиненою 

матеріальною базою (Єгипет, Туніс, Йорданія, Мексика, Ямайка, Індонезія та 

ін.). Значна частина туристської індустрії цих країн контролюється западним 

капіталом.  
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Змінюється також видова структура туристичних послуг, поряд з 

традиційними видами туризму (культурно-пізнавальний, лікувально-

оздоровчий, освітній, релігійний) поширюються зелений, економічний, 

екстремальний туризм, трудова міграція та ін.  

Сталою тенденцією в структурі світового експорту послуг є посилення 

ваги інших комерційних послуг, до складу яких, згідно з класифікацією 

MSITS-2010 входять: фінансові і страхові послуги, телекомунікаційні, 

комп’ютерні та інформаційні послуги, роялті та ліцензійні виплати, 

будівельні та інжинірингові послуги, персональні культурні та рекреаційні 

послуги, інші ділові послуги (business services). До бізнес-послуг належать 

професійні послуги (юридичні, бухгалтерські, інженерні, медичні тощо), 

послуги у сфері розробок, послуги, пов’язані з орендою та ринком 

нерухомісті, з підприємницькою діяльністю (інженерно-консультаційні, 

рекламні послуги тощо). 

Експорт інших комерційних послуг зростав надзвичайно високими 

темпами і досяг у 2013 р. 2,6 трлн дол., подвоївши свій обсяг порівняно з 

2006 р. (табл. 2.6).  У 2013 р. країни ЄС-28 експортували  інших комерційних 

послуг на суму 1200,8 млрд дол. (45,7%  від загального обсягу), США — на 

суму 403,0  млрд дол. (15,3% від загального обсягу). Посилили свої позиції як 

експортери інших комерційних послуг Індія та Китай (4,5 та 4,4 % 

відповідно).  

Зростання імпорту інших комерційних послуг зумовлено бурхливим 

розвитком економік країн світу та потребою у висококваліфікованих 

професійних послугах. Особливо зріс імпорт послуг бізнес-консалтингу, 

фінансових, страхових, аудиторських послуг. Основні тенденції розвитку 

міжнародної торгівлі послугами пов’язані передусім з прискореним 

розвитком окремих сегментів національних відтворювальних комплексів і 

підгалузей, зі створенням нових можливостей розвитку інформаційного 

бізнесу, поширенням Інтернет-технологій, комп’ютерних і 

телекомунікаційних послуг, зростанням обміну науково-технічними 
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знаннями і виробничим досвідом (торгівля ліцензіями, інженерно-

консультаційними та іншими послугами). Предметом ліцензійної торгівлі є 

патентні та безпатентні (ноу-хау) ліцензії на передачу винаходів, 

технологічного досвіду, промислових секретів і комерційних знань, на 

використання товарних знаків та ін. 

Таблиця 2.6 

Провідні експортери та імпортери у міжнародній торгівлі 

 іншими комерційними послугами (2013 р.) 

 
Країна- 

експортер 

Обсяг, 

млрд 

дол. 

Частк

а, % 

Країна- 

імпортер 

Обсяг, 

млрд дол. 

Частка, % 

ЄС-28 1200,8 45,7 ЄС-28 908,1 43,6 

США 403,0 15,3 США 239,9 11,5 

Китай 115,5 4,4 Китай 106,5 5,1 

Індія 113,6 4,3 Японія 93,4 4,5 

Японія 90,7 3,5 Сінгапур 67,0 3,2 

Разом 1923,6 73,2 Разом 1414,9 67,9 

Усі країни 

світу 

2625,9 100 Усі країни 

світу 

2085 100 

Джерело: складено за даними 182, 187] 

Урізноманітнюються послуги у фінансово-кредитній сфері, що 

пов’язано з диверсифікацією вимог до платежів і розрахунків, 

впровадженням інтернет-банкінгу, зростанням обсягів страхування і 

перестрахування ризиків, кредитних, бухгалтерських та інших операцій.  

На рис. 2.4 показана структура світового експорту інших комерційних 

послуг у 2013 р. Майже половину (48,9%) становлять ділові послуги, тобто 

послуги, пов’язані з підприємницькою діяльністю, що є свідченням їхньої 

надзвичайної ваги у сучасній структурі інших комерційних послуг. Другу за 

вагомістю підгрупу формують фінансові послуги (13,1 %), роялті і ліцензійні 

платежі (12,2 %), комп’ютерні та інформаційні послуги (11,2%).  
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  Рис. 2.4. Структура світового експорту інших комерційних послуг  

у 2013 р. 

Джерело: розраховано за даними 189] 

Фінансові послуги  втримують свою позицію через функціонування 

реґіональних і глобальних фінансових ринків, особливо це стосується ринків 

цінних паперів; роялті і ліцензійні платежі свідчать про те, що  дедалі 

більшого значення набуває торгівля правами інтелектуальної власності.  

Приблизно однакова частка (близько 4 %) в структурі експорту інших 

комерційних послуг належить будівельним, комунікаційним (послугам 

зв’язку) та  страховим послугам, 1,7 % — групі персональних, культурних та 

рекреаційних послуг. 

Практично в усіх сегментах міжнародної торгівлі іншими 

комерційними послугами лідирує ЄС-28 і США. У 2013 р. на їхню долю 

припадало понад 60 % світових обсягів експорту і 55% імпорту послуг. На 

рис. 2.5 вказані країни-лідери по кожному сегменту цих послуг. 

 Так, у сегменті фінансових послуг лідирують розвинені країни, для 

яких першорядне значення має рух капіталів і його обслуговування. 

Виділяють три фінансово-кредитні центри: країни ЄС-28 і Швейцарія, США і 

Канада, Сінгапур і Гонконг. До них приєднуються «ваговики» в міжнародній 

торгівлі страховими послугами:  експортери – Китай і Сінгапур та імпортери 

– Японія й Індія. Перелічені країни лідирують і на ринку  роялті та 

ліцензійних платежів. 
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Серед ключових тенденцій розвитку міжнародної торгівлі послугами в 

умовах глобалізації є високі темпи зростання торгівлі продуктами 

інтелектуальної власності, передусім, патентами і ліцензіями на 

використання винаходів, передавання техніко-технологічного досвіду і 

різноманітних промислових секретів (ноу-хау). Переважна частина ліцензій 

монополізована могутніми ТНК в наукомістких галузях виробництва 

(інформаційні технології, органічна хімія, телекомунікації, авіакосмічна 

галузь та ін.), вони забезпечують їх комерційну і виробничу реалізацію.  

Світові доходи від  роялті та ліцензійних платежів у 2013 р. сягнули  

309,9 млрд  дол., що становить 12,2% світового експорту комерційних 

послуг. В міжнародній торгівлі правами інтелектуальної власності домінують 

ЄС-28, Швейцарія і США.  Серед експортерів помітну роль грають Японія і 

Республіка Корея, серед імпортерів – Китай і Сінгапур (рис. 2.5).  

У торгівлі комп’ютерно-інформаційними та комунікаційними 

послугами, крім ЄС-28 і США, посилюють свій вплив Китай,  Індія, Кувейт, 

Японія і Бразилія; в сегменті будівельних послуг – ЄС-28, Китай, Японія, 

Республіка Корея і Російська Федерація; в сегменті  персональних, 

культурних та рекреаційних послуг – Австралія, Туреччина, Канада; в 

торгівлі бізнес-послугами набувають ваги  Китай, Індія, Японія та Республіка 

Корея.  

Традиційно найвищі темпи  зростання (навіть в умовах економічної 

кризи) демонстрував  сегмент ІТ-послуг. Темпи зростання доходів світової 

ІТ-індустрії випереджали темпи зростання  світового ВВП, що сприяло 

активізації міжнародної торгівлі ІТ-продуктами, насамперед, в сегментах 

програмного забезпечення та інформаційних послуг. Серед тенденцій ринку 

ІТ-послуг аналітики [100] називають зміну попиту: від персональних 

комп’ютерів до мобільних, від серверів до систем зберігання, від 

ліцензійного софту до хмарного. В телекомунікаційній сфері передача 

голосових та інших даних переміщається з фіксованих широкосмугових 

мереж в мобільні. 
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Рис. 2.5. Провідні експортери та імпортери у міжнародній торгівлі 

іншими комерційними послугами, 2013 р.  

Джерело: складено за даними 181, 182] 
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масової інформації. Від впровадження інформаційних технологій істотно 

виграють: логістика, туризм, банківська сфера. Завдяки ІТ прискорюється 

глобальний обмін ідеями, а також створюються сприятливі умови для 

динамічного розвитку нових галузей науки. 

До найбільших експортерів, які практично контролюють світовий 

ринок  ІТ-послуг, належать  країни ЄС, США і  Канада. Останнім часом 

зміцнюють свої позиції  на світовому ринку ІТ-послуг  Індія і Китай. 

Найбільшими імпортерами ІТ-послуг є країни – члени ОЕСР (США, 

Великобританія, Німеччина, Швеція, Нідерланди, Японія та ін.). Слід 

зауважити, що високотехнологічна сфера послуг не замінює собою 

матеріальне виробництво, а ефективно його доповнює, підвищуючи 

міжнародну конкурентоспроможність усієї економіки. 

За темпами зростання експорту інших комерційних послуг практично в 

усіх країнах світу абсолютними лідерами є бізнес-послуги, які охоплюють 

широкий спектр видів підприємницької діяльності, зокрема маркетинг, 

менеджмент, лізинг, рекламу, наукові дослідження, архітектурні, юридичні, 

консалтингові та інші послуги. Середньорічні темпи зростання експорту 

бізнес-послуг за 2005-2012 рр. коливалися від 8 до 18% (табл. 2.7).  

Таблиця 2.7 

Динаміка і структура експорту бізнес-послуг за регіонами світу 

Регіони світу Середньорічний темп 

приросту  

за 2005-2013 рр., % 

2013 р. 

млрд дол. США % до підсумку 

Європа 8 622 50,0 

Азія 11 350 28,1 

Північна Америка 9 165 13,2 

Південна і Центральна 

Америка 

14 44 3,5 

СНД 17 25 2,0 

Близький Схід … 29 2,3 

Африка 9 12 0,9 

Світ в цілому 9 1245 100,0 

Джерело: складено за даними [182] 
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Динамізм зростання обсягів торгівлі бізнес-послугами є свідченням 

надзвичайної ваги професійних ділових послуг для розвитку 

конкурентоспроможної економіки. Не випадково більше половини  світового 

експорту бізнес-послуг припадає на країни Європи, з них 47,3% – на країни 

ЄС. Частка країн СНД становила лише 2,1%. 

Серед бізнес-послуг особливу роль відіграють інжинірингові послуги, 

предметом торгівлі яких можуть бути: оцінка технічних і економічних 

можливостей організації виробництва; проведення науково-дослідних робіт; 

розробка проектних пропозицій і техніко-економічних обґрунтувань 

будівництва промислових та інших об’єктів; консультування і авторський 

нагляд при будівництві, монтажу, пусконаладжувальних роботах і 

експлуатації обладнання та об’єктів в цілому; консультації по оптимізації 

технологічних процесів; економічні, фінансові та інші консультації.  

Експортна спеціалізація країни на тих чи інших видах бізнес-послуг 

залежить від рівня кваліфікації суб’єктів економічної діяльності та  

особливостей державного регулювання сприятливого підприємницького 

середовища. Позиціювання країн на різних сегментах світового ринку, участь 

їх у міжнародному обміні товарами і послугами все частіше визнаються як 

індикатори загальноекономічного, науково-технічного та інтелектуального їх 

розвитку. Щодо бізнес-послуг, то експортну спеціалізацію країни 

характеризує частка певного виду послуг у загальному їх обсязі. За 

найбільшими значеннями цих часток визначено країни-лідери: 

– право, бухгалтерський облік, управління і зв’язок з громадськістю:  

Китай – 50,2%,  Канада  – 44,1%,  США – 34,9%; 

– дослідження та розробки: США – 19,9%; Канада – 16,1%; 

– архітектурні, інженерні та інші технічні послуги: Бразилія – 42,0%, РФ – 

22,6%; 

– послуги з переробки в сільському господарстві та гірничодобувній 

промисловості:  Норвегія –  32,7%; 
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– перепродаж та інші послуги, пов’язані з торгівлею: Республіка Корея –  

49,1%, Японія – 47,5%, ЄС – 23,3%; 

– маркетингові дослідження та опитування громадської думки: РФ – 

23,1%; Аргентина – 9,6%; 

– операційний лізинг: РФ – 8,7%, Норвегія – 6,2%. 

Сучасні тенденції світової економіки, такі як глобалізація, 

інформатизація, посилення конкуренції на тлі обмеженості стратегічних 

ресурсів, диктують особливі умови для учасників економічних відносин. Як 

на національному, так і на міжнародному рівні, суб’єкти ринку прагнуть 

домогтися максимальної ефективності своєї діяльності. Успішність 

економічних агентів на ринку залежить від  здатності їх адаптуватися до 

мінливих умов зовнішнього середовища за рахунок застосування 

оптимізаційних схем та впровадження інновацій. 

Однією з тенденцій  світового ринку послуг є поширення аутсорсингу. 

Концептуально аутсорсинг визначають як організаційне рішення, пов’язане з 

делегуванням на підставі довгострокової угоди деяких бізнес-функцій чи 

видів діяльності сторонній компанії (аутсорсеру), яка спеціалізується в цій 

галузі і має необхідні для цього ресурси. До аутсорсингу вдаються понад 2/3 

компаній світу. Застосування аутсорсингу, за оцінками різних експертів, 

дозволяє компанії-замовнику скоротити операційні витрати приблизно на 

35% і підвищити прибутковість капіталу в середньому на 6% при 

одночасному прискоренні темпів зростання доходів [50]. 

Багато сервісних ТНК з метою підвищення ефективності своєї 

діяльності делегують спеціалізованим компаніям інших країн на умовах 

офшорного аутсорсингу бізнес-функції, пов’язані з програмним 

забезпеченням, ІТ-послугами, послугами у сфері охорони здоров’я, 

роздрібної торгівлі, банківських послуг, страхування, логістики і 

документообігу. Найактивніше розвивається офшорний аутсорсинг ІТ-послуг 

–  впровадження і супровід інформаційних систем (устаткування і 

програмного забезпечення) та організація служби підтримки функцій 
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окремих ділянок системи з обробки і зберігання інформації (програмування, 

хостинг, тестування і т. д.).  

У споживанні послуг офшорного аутсорсингу лідирують США, країни 

ЄС і Японія. Офшорний аутсорсинг базується на використанні зовнішніх 

ресурсів, знань і досвіду, налагодженої інфраструктури аутсорсера для 

організації та забезпечення виконання бізнес-завдань компанії. Найбільша 

концентрація аутсорсерів спостерігається в країнах Південно-Східної Азії:  

перше місце посідає Індія (переважно програмування), друге –  Філіпіни 

(послуги англомовних call-центрів), третє – Китай [68]. В Європі рейтинги 

аутсорсерів очолюють Ірландія й Естонія, в Америці – Бразилія і Мексика 

(переважно управління ІТ-інфраструктурою, науково-дослідні розробки).  

Перспективи подальшого розвитку світового ринку послуг полягають, 

перш за все, у створенні глобальної системи зовнішньоекономічних відносин, 

де основними гравцями на ринку стануть великі міжнародні об’єднання та 

організації. Крім того, прогнозується збільшення обсягів потоків прямих 

іноземних інвестицій, тож варто очікувати активізацію зовнішньої торгівлі 

послугами серед країн, що є інвестиційно-привабливими. Експерти також 

прогнозують збільшення торговельного обороту високотехнологічними, 

інноваційними послугами, передусім результатами інтелектуальної 

діяльності: патентами,  ліцензіями на винаходи, промисловими зразками, 

товарними знаками (брендами), програмним забезпеченням тощо. 

Інтеграційні процеси на міжнародному ринку мають вплинути на 

створення єдиного механізму регулювання ринку послуг у світі, що призведе 

до усунення торговельних бар’єрів і подальшої активізації 

зовнішньоекономічних відносин між країнами.  
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2.2. Участь України в міжнародній торгівлі послугами:  

        масштаби, динаміка, структура  

 

 

Україна бере участь у сучасних процесах глобалізації як невід’ємна 

складова світової економіки і в контексті світових тенденцій національна 

економіка характеризується посиленням ролі сфери послуг. За даними 

UNCTAD в Україні у 2013 р. сфера послуг забезпечувала робочі місця 55,6% 

зайнятих, частка її у ВВП становила 57,4%, з них 16,2% – інфраструктурні 

послуги, 41,2% – комерційні [189]. У сферу послуг вкладається найбільше 

прямих іноземних інвестицій – на кінець 2012 р. 28,5% коштів іноземних 

інвесторів було зосереджено у фінансовому секторі, 14,2% – в операціях з 

нерухомістю, оренді,  інжинірингу та послугах підприємцям [52].  

З посиленням впливу сфери послуг на економіку України  зростали 

обсяги зовнішньої торгівлі послугами, за даними UNCTAD середньорічні 

темпи приросту експорту за  2005-2013 рр. становили 10 %, імпорту – 11 %. 

Проте інтенсивність динаміки зовнішньоторговельного обороту послугами в 

посткризовий період (після 2009 р.) поступово затухала (рис. 2.6; 2.7).  

 

Рис. 2.6. Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі України послугами за 

2001-2008 рр. 

Джерело:  складено за даними [46] 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Експорт 3544,4 4055,3 4248 5307,9 6134,7 7505,5 9038,9 11741,3

Імпорт 1147,5 1191,6 1458 2058,6 2935 3719,4 4980,6 6468
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За 2001-2008 рр. експорт послуг зріс у 3,3,   імпорт – у 5,6 рази; за 2008-

2013 рр. приріст зовнішньоторговельного обороту порівняно з попереднім 

періодом помітно зменшився: експорт зріс на 26,4%, імпорт – на 17,6%.  У 

2013 р. надходження від торгівлі послугами за даними Держстату України 

сягнули 14,8 млрд дол. або 19,4% від загальних експортних надходжень.  

 

2.7. Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі України послугами  

за 2008-2013 рр. 

       Джерело:  складено за даними [46] 
 
  Як зазначалося в підр. 1.3, в Україні з 2013 р. запроваджена 

Класифікація зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), адаптована до 

Розширеної класифікації послуг платіжного балансу, рекомендованої 

Керівництвом зі статистики міжнародної торгівлі послугами (Статвідділ 

ООН, 2010). З метою співставлення статистичних  даних, систематизованих 

за різними класифікаціями, Держстат України здійснив перерахунок даних за 

2008-2012 р. згідно з перехідними ключами  між КЗЕП та КПЗЕД. Тому 

подальший аналіз закономірностей динаміки зовнішньоторговельного 

обороту України послугами грунтується на даних за період з 2008 по 2013 рр. 

Зовнішня торгівля України за цей період розвивалася під впливом двох 

визначальних подій: членства в СОТ, набутого у 2008 р., та світової  

фінансово-економічної кризи, пік якої припав на 2009 р.  Відновлення ділової 

активності в посткризовий період характеризується зміною тенденцій і 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Експорт 11741,3 9598,3 11759,4 13792,2 13599,1 14509,2

Імпорт 6468 5173,5 5447,7 6235,2 6736,1 6859,9
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структурними зрушеннями у зовнішньоторговельних потоках товарів і 

послуг.  

Україна активно інтегрується у світову торговельну і фінансову 

системи, підтримує торговельні відносини практично з усіма  країнами світу. 

Основними торговельними партнерами України на міжнародному ринку 

послуг є країни СНД і Європейського Союзу. За 2008-2013 рр. обсяги 

експорту послуг в країни СНД  зросли на 42,5%, в країни ЄС – на 4,3%, в 

інші країни світу – на 32,9%. Темпи зростанн обсягів імпорту за цей період 

становили:  40,9,  10,3  і 19,9% відповідно [189].   

 

Рис.2.8. Динаміка експорту послуг з України  

Джерело:  складено за даними [46] 

 

 

Рис. 2.9. Динаміка імпорту  послуг в Україну  

Джерело:  складено за даними [46] 
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Різна інтенсивність динаміки експорту й  імпорту  зумовила певні зміни 

в географічній структурі зовнішньої торгівлі України послугами: в експорті 

послуг поступово зростає частка інших країн світу, в імпорті – частка країн 

Європейського Союзу, що ілюструють рис. 2.8 і 2.9.  

У  2013 р. левова частка експорту послуг (40,8 %) припадала на країни 

СНД, з них 37,0% – на Російську Федерацію. В імпорті послуг, навпаки, 

першу позицію посідають країни ЄС (55,9%), другу – інші країни світу і 

третю – країни СНД (рис. 2.9). Регіональні відмінності в структурі експорту й 

імпорту українського ринку послуг зумовлені специфікою структури послуг 

за видами діяльності і вкрай низьким рівнем їхньої диверсифікації. 

Зовнішня торгівля України послугами на відміну від торгівлі товарами 

характеризується активним торговельним сальдо, у 2013 р. експорт послуг 

переважав імпорт на 7,2 млрд дол., проте  співвідношення експорт/імпорт за 

2008-2013 рр. погіршилося – коефіцієнт покриття зменшився до 1,95. 

Таблиця 2.8 
Географічна структура та збалансованість  

зовнішньої торгівлі України послугами  

 
Рік 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Експорт, в % до підсумку 

Країни СНД 36,2 39,9 47,7 45,3 44,3 41,2 

Інші країни світу 63,8 60,1 52,3 54,7 55,7 58,7 

в т.ч. країни ЄС 34,6 31,5 27,1 26,2 28,3 29,0 

Імпорт, в % до підсумку 

Країни СНД 16,4 14,4 17,3 18,8 18,6 19,7 

Інші країни світу 83,6 85,6 82,7 81,2 81,4 80,3 

в т.ч. країни ЄС 59,3 58,8 55,5 54,4 55,1 54,5 

Коефіцієнт покриття імпорту експортом  

Країни СНД 4,01 4,89 5,97 5,32 4,82 3,97 

Інші країни світу 1,38 1,32 1,36 1,49 1,38 1,39 

в т.ч. країни ЄС 1,06 0,99 1,05 1,06 1,04 1,01 

         Джерело: розраховано за даними 46] 
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Співвідношення експорту й імпорту, тобто значення коефіцієнтів 

покриття, суттєво різняться за регіонами: в торгівлі з країнами СНД  

коефіцієнт покриття  завдяки трубопровідному транспорту був стабільно 

високий (у 2013 р. становив 3,97), з іншими  країнами світу значення його 

коливалося в межах 1,3‚1,5, з країнами ЄС в останні роки не перевищувало  

1,06 (табл. 2.8).   

Нарощення зовнішньоторговельного обороту України відбувалося за 

всіма категоріями послуг, при цьому найбільш інтенсивно зростала торгівля 

іншими комерційними послугами. За даними Держстату України  темп 

приросту експорту цієї категорії послуг за 2008-2013 рр. становив 65,0%, 

імпорту – 18,7%. Темпи приросту експорту/імпорту транспортних послуг 

становили 9,0 і 3,2% відповідно. Для туристичних послуг характерні 

випереджальні темпи приросту імпорту порівняно з експортом – 9,2 і  63,0 % 

відповідно. За географічним спрямуванням найбільш динамічно зростав 

оборот послуг з країнами  СНД, а також з іншими країнами світу (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Динаміка експортно-імпортних потоків  

комерційних послуг в Україні 

 
 

Торгівля послугами 
Темп зростання за 2008-2013 рр., % 

Експорту Імпорту 

Усі послуги 126,4 117,6 

З      з них  

– транспортні послуги 109,0 103,2 

– послуги, пов’язані з 

подорожами 

109,2 163,0 

– інші комерційні послуги 165,0 118,7 

        за географічним спрямуванням 

– країни СНД 142,5 140,9 

– країни ЄС 104,3 110,3 

– інші країни світу 132,9 119,9 

Джерело: складено за даними 46] 
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Видова структура зовнішньої торгівлі України послугами суттєво 

відрізняються від світової, передусім це стосується структури експорту.  Рис. 

2.10 ілюструє розбіжності  структур експорту послуг в Україні і світі за 

укрупненою класифікацією послуг: транспортні послуги, подорожі, інші 

комерційні послуги.  

В експорті України найбільшу вагу мають транспортні послуги. 

Вигідне транзитне положення нашої країни та наявність розгалуженої 

транспортної системи і ГТС традиційно забезпечують значні обсяги експорту 

транспортних послуг. У 2013 р. український експорт транспортних послуг 

становив 8,3 млрд доларів, частка їх у загальній структурі експорту послуг – 

56,1 %, що суттєво перевищує світовий показник – 20,6%.  

Рис. 2.10.  Структура експорту послуг у світі і в Україні (2013 р.) 

Джерело : складено за даними 46; 182] 

 У складі українського експорту транспортних послуг домінують 

послуги трубопровідного транспорту (у 2013 р. 40,2 %), внески залізничного, 

морського і повітряного транспорту коливаються в межах 13-19%,  на 

автомобільний транспорт припадає 5,7 % (рис. 2.11). Як свідчать дані, у 

структурі експортованих послуг наземного транспорту пріоритет належить 

залізничному транспорту, який на європейському напрямку залишається  

головним видом транспорту для перевезення вантажів. Водночас зростає 

частка України в експорті послуг вантажного автотранспорту.   
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Рис. 2.11. Структура українського експорту транспортних послуг у 2013 р. 

Джерело: складено за даними [48].   

Міжнародні пасажирські перевезення здійснюють переважно 

повітряний і залізничний транспорт, 71,1 і 26,7% відповідно; міжнародні 

вантажні – залізниця,  водний і автомобільний транспорт. Обсяги експорту за 

видами транспортування товарів у 2013 р. розподілялися таким чином: 

морськими суднами перевезено 43,5% від загального обсягу, залізничними 

вагонами – 24,2%, вантажними автомобілями – 23,5% [157]. Морський 

транспорт щороку експортує в країни Європи 9 млн. т вантажів, в Азію та 

Океанію – 14 млн т, в Америку – 2 млн т і в Африку – 1,5 млн т.  

У 2013 р. морськими та річковими портами і причалами України 

оброблено 153,6 млн. т вантажів. У вантажопотоці, що проходить через 

українські порти (причали), переважають експортні вантажі (65,5%), частка 

імпортних вантажів становить 12,4 %, транзитних – (19,6%)  .  

Транспортні послуги займають першу позицію також в імпорті послуг 

(у 2013 р. 21,6%). Серед основних видів доставки імпортних вантажів були: 

вантажні автомобілі – 39,2% і залізничні вагони – 15,1% від загального 

обсягу імпорту [157].  

Загалом, транспортні послуги – це один з найбільш вагомих сегментів  

українського ринку послуг, що має активний торговельний баланс: у 2013 р. 

на цьому сегменті ринку експорт переважав імпорт майже у два рази, а  

13,4

16,5

18,2

5,7

41

5

Морський

Повітряний

Залізничний

Автомобільний

Трубопровідний

Інші види



 86 

сальдо торгівлі (6,6 млрд дол.) практично визначало торговельний баланс 

ринку послуг (7,2 млрд доларів).  

Проте, незважаючи на значущість експорту транспортних послуг у 

зовнішньоторговельному балансі, Україна втрачає свої позиції на ринку 

міжнародних перевезень. Передусім це стосується морського і повітряного 

транспорту. Останнім часом відбувалася  експансія іноземних транспортних і 

експлуатаційних компаній на український ринок. В окремі роки темпи 

приросту імпорту транспортних послуг випереджали темпи приросту 

експорту. Так,  у 2011 р. порівняно з попереднім роком імпорт зріс на 33,8%, 

експорт – на 15,3%, коефіцієнти випередження експорту імпортом склали: 

повітряний транспорт – 1,21, морський – 1,11, залізничний – 1,07. Як 

наслідок,  у 2013 р. експорт транспортних послуг зменшився порівняно з 

попереднім роком на 4,5%, в т.ч. залізничний транспорт – на 6,8%, 

повітряний – на 11,2%, морський – на 10,9%. Незначний приріст експорту 

послуг трубопровідного транспорту (+2,9%) майже повністю відбувся за 

рахунок підвищення тарифів.  

Другу позицію у світовому експорті послуг посідають подорожі (у 2013 

р. 25,1%).  В Україні, незважаючи на наявний природно-кліматичний і 

культурно-історичний потенціал, цей сегмент ринку послуг не є джерелом 

доходу, у 2013 р. на нього  припадало лише 3,6 % експортних надходжень, 

які не покривають витрати на імпорт (коефіцієнт покриття 0,774).  

За даними Держстату і Держприкордонслужби України протягом 

останніх п’яти років країну відвідало 111,1 млн. іноземних громадян,  

щорічно в середньому 22,2 млн. осіб 46. Зростає значення України як 

транзитної держави і це позначається на кількості одноденних відвідувачів, 

чисельність яких протягом останніх років стабільно зростає, перевищуючи 

50% всіх відвідувань. Особливо зріс транзитний потік через Україну 

громадян з країн СНД (Росії, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану та ін.). 

В’їзний потік іноземних громадян – це загальна кількість відвідувань за 

різними намірами: туризм,  навчання, працевлаштування, імміграція 
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(постійне місце проживання) та культурний і спортивний обмін. Як видно на 

рис. 2.12, починаючи з 2004 р., в’їзний потік іноземних громадян перевищує 

виїзний потік громадян України. У 2013 р. в’їзний потік іноземних громадян  

становив 24,7 млн. осіб, виїзний – на 910 тис. осіб менше. Незважаючи на 

широку «географію» в’їзного потоку, наразі їх переважну частину (50%) 

складають громадяни з країн СНД, при цьому 90% від загального  потоку   

відвідують Україну з приватною метою. Певне зростання в’їзного потоку з 

країн Африки, Південної  і Східної Азії  та Тихоокеанського басейну 

свідчить не стільки про туристичну привабливість України, скільки про 

використання туризму як міграційного інструменту.  

   

Рис. 2.12. Потоки   мігрантів за 2001-2013 рр.                                                      
Джерело: складено за даними 46] 

*Включно з одноденними відвідувачами 

 

    На тлі зростання загальної кількості іноземних відвідувань України 

динаміка в’їзного потоку іноземних громадян, які обслуговуються 

суб’єктами туристичної діяльності (організований міжнародний туризм), не 

виявляє тенденції до зростання. У 2013 р. частка іноземних туристів у 

загальній кількості іноземців, що в’їхали в Україну, становила лише 0,9%. Це 

свідчить про поступове зниження інтересу іноземців до туристичної 

пропозиції України. Майже половина потоку іноземних туристів була 
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до Одеської області і майже 7% – до Львівської. Через анексію Криму і 

воєнні дії на Сході туристична галузь України зазнає великих втрат.  

 Виїзний потік туристів-громадян України перевищує в’їзний потік у 

рази. Так, за 2009-2013 рр. виїзний потік туристів збільшився у 2 рази; у 2013 

р. виїхало 2519 тис. осіб, що майже в 11 разів більше кількості іноземців, що 

в’їхали в Україну (рис. 2.13). За намірами виїзний потік туристів у 2013 р. 

розподілився так: службова поїздка – 5%, організований туризм – 7%, 

приватний туризм – 88%. Найбільшим попитом користуються Туреччина, 

Польща, Чехія, Австрія, Греція, Ізраїль, Єгипет та Об’єднані Арабські 

Емірати.  

 

Рис. 2.13. Динаміка в’їзного і виїзного потоків  організованого  

міжнародного туризму в Україні за 2001-2013 рр. 

      Джерело: складено за даними 46] 

Україна бере активну участь у міжнародному обміні іншими 

комерційними послугами: у 2013 р. частка їх в експорті послуг становила 

40,4%, в імпорті – 68,3%. Структура експорту / імпорту за іншими 

комерційними послугами наведена на рис. 2.14. В експорті першу позицію 

посідають послуги з переробки матеріальних ресурсів (11,6%), другу – ділові 

послуги (10,6%), третю – послуги в сфері телекомунікації, комп’ютерні та 

інформаційні послуги (10,1%); у структурі імпорту лідирують ділові послуги 

(18,9%), на другій позиції – послуги, пов’язані з  фінансовою діяльністю 
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(13,3%),  на третій – роялті та послуги, пов’язані з використанням 

інтелектуальної власності (11,2%).  

 

Рис. 2.14. Структура експорту/імпорту інших комерційних послуг, 2013 р. 

Джерело: складено за даними 48] 

Аби виявити закономірності міжнародного обміну  різними діловими, 

професійними та технічними послугами, об’єднаємо їх в такі блоки: 

A. послуги пов’язані з  виробництвом (переробка матеріальних ресурсів, 

ремонт та технічне обслуговування, будівництво); 

B. послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю, страхуванням та 

використанням інтелектуальної власності; 

C. послуги ІТ-сфери – телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні;  

D. ділові, професійні послуги;  

E. послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги. 

Наведені в табл. 2.10 індекси зовнішньої торгівлі за означеними 

групами комерційних послуг виявляють такі особливості динаміки:  

– групи С і D – зростають обсяги  експорту й імпорту; 

– група А – зростає лише експорт; 

– група В – зростає лише імпорт; 

– група Е  – зменшуються і експорт, і імпорт. 
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Для послуг групи А характерним є зростання експорту. До  цієї групи 

віднесено послуги з переробки матеріальних ресурсів, послуги з ремонту та 

технічного обслуговування і послуги з будівництва. В експорті послуг 

найбільшу вагу мають послуги з переробки матеріальних ресурсів (11,6%). 

Йдеться про переробку давальницької сировини від нерезидентів на митній 

території України. Згідно з Митним кодексом такими послугами є: обробка, 

монтаж, демонтаж окремих товарів або їх ремонт, модернізація, відновлення 

чи регулювання. В умовах економічного спаду суб’єкти господарювання, що 

мають відповідні основні засоби для переробки матеріальних ресурсів, з 

метою завантаження виробничих потужностей та збереження кваліфікованої 

робочої сили все частіше укладають контракти з переробки продукції 

іноземних замовників. Така співпраця взаємовигідна як для однієї, так і для 

другої сторони. Зауважимо, що в Україні нова методологія і система обліку 

послуг з переробки давальницької сировини запроваджена у 2013 р.   

Таблиця 2.10 

Індекси експорту / імпорту інших комерційних послуг в Україні 

(в %) 

 

Блок  інших 

комерційних послуг 

Експорт, 2013  Імпорт, 2013  

2008=100 2012=100 2008=100 2012=100 

А 230,1 162,3 115,7 86,2 

В 74,5 97,4 56,2 132,8 

С 256,8 132,2 185,8 153,0 

D 125,8 108,0 121,9 124,5 

E  72,5 60,5 18,6 15,3 

Джерело: складено за даними 46] 

 

Динаміка зміни обсягів кожного виду послуг за 2008-2013 рр. і частка 

їх у загальному обсязі експорту та імпорту послуг у 2013 р. подані в табл. 

2.11. За 2008-2013 рр. експорт послуг з переробки матеріальних ресурсів 

збільшився в 4,2 рази. Найбільша частка експорту цих послуг припадає на 
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Швейцарію (26,2%), на другому місці (10,5%) – Сент-Вінсент і Гренадіни 

(рис. 2.15). Частка імпорту за цим видом послуг мізерна. 

Послуги з  ремонту і технічного обслуговування  Україна надавала 

переважно РФ (32,9%).  За досліджуваний період  експорт послуг зменшився 

більше, ніж на 20%, натомість імпорт зріс  в 3 рази, переважно з РФ і 

Німеччини. У 2013 р. частка експорту становила  2,5%, імпорту – 3,5%.  

Таблиця 2.11 

Динаміка і структура експорту / імпорту  

послуг, пов’язаних з виробництвом (група А) 
% 

Вид послуги 2008=100 Частка у загальному обсязі, 2013 р. 

експорт імпорт експорту  імпорту  

Послуги з переробки 

матеріальних 

ресурсів 

 

416,2 

 

573,1 

 

11,6 

 

0,15 

Послуги з ремонту 

та технічного 

обслуговування 

 

79,7 

 

308,9 

 

2,5 

 

3,5 

Послуги з 

будівництва 

 

 

180,2 

 

248,6 

 

1,6 

 

3,0 

Джерело: складено за даними 46] 

 

 Зовнішньоторговельний оборот послуг з будівництва виявив 

тенденцію до зростання – експорт в 1,8 рази (споживачі – Туркменістан і 

РФ), імпорт – в 2,5 рази (послуги з Німеччини, Австрії, Туреччини). Проте 

вага цього виду послуг у зовнішній торгівлі незначна, потенціал України  

залишається не реалізованим. І це за наявності багатотисячної армії трудових 

мігрантів – будівельників. 

Для зовнішньої торгівлі України послугами, як і для міжнародної 

торгівлі в цілому, характерні тенденції нарощення експорту  послуг ІТ-сфери 

(група С), яка гармонійно поєднує телекомунікаційні та інформаційні 

послуги, виробництво засобів інформаційних технологій та телекомунікації, 

програмних засобів, електронних інформаційних ресурсів. Саме цей сегмент 

міжнародного поділу праці активно розвиваються в умовах глобалізації та 

транснаціоналізації економіки і позитивно впливає на зростання 
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національного виробництва в окремих країнах та на динаміку інвестицій [3]. 

Динамізм зростання цього сегменту зовнішньої торгівлі послугами 

визначається важливістю їх для модернізації економіки та інноваційного 

економічного розвитку. Україна не стоїть осторонь міжнародних 

інноваційних процесів. Ринок інформаційно-комунікаційних послуг як одна 

із важливих складових інноваційної економіки демонструє темпи зростання, 

що випереджають темпи зростання економіки в цілому. 

 

Рис. 2.15. Структура експорту/імпорту  послуг, пов’язаних з 

        виробництвом, в розрізі основних торговельних партнерів, 2013 р. 

Джерело: складено за даними 46] 
В Україні в зовнішньоторговельному обміні послугами  ІТ-сфери 

найбільш динамічними виявилися комп’ютерні послуги (табл. 2.12), зокрема 

послуги, пов’язані зі створенням програмного забезпечення та послуги з 

обробки даних. За 2008-2013 рр. обсяг експорту комп’ютерних послуг зріс у 

3,9 рази і сягнув рівня 942 млн дол.; імпорт за цей період зріс в 1,8 рази, 

коефіцієнт покриття імпорту експортом у 2013 р. становив 3,4. Досить 

інтенсивно зростав зовнішньоторговельний оборот  інформаційних послуг     

(експорт – у 7,6 рази, імпорт – в 1,3 рази). Дещо інші тенденції за цей період 

виявив ринок послуг телекомунікації: експорт зріс лише на 10,7%, натомість 

імпорт – у 2,3 рази, що зумовлено  передусім високими темпами поширення 

Швейцарія - 26,2%, 
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мобільного  зв’язку, який надають міжнародні компанії (Vodafone, Київстар 

та ін.). На сучасному етапі розвитку ринку телекомунікаційних послуг, коли 

попит досяг певного насичення, основна увага операторів зв’язку спрямована 

на модернізацію мереж зв’язку для забезпечення підтримки контрольованих 

значень показників якості телекомунікаційних послуг та зростаючих обсягів 

пропуску трафіка.  

Таблиця 2.12 

Динаміка і структура експорту/імпорту  

послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних 

послуг (група С) 

 
Вид послуг 2008=100 Частка у загальному обсязі, 

2013 р., %  

Коефіцієнт 

покриття, 

2013 р. експорт імпорт експорту імпорту  

Телекомунаційні 110,7 228,6 23,1 45,4 1,1 

Комп’ютерні 387,5 177,8 63,1 39,9 3,4 

Інформаційні 761,0 127,7 13,9 14,7 2,0 

В цілому 256,8 185,9 100,0 100,0 2,1 

Джерело: складено за даними 46] 

Динаміку експортної складової комп’ютерних та інформаційних послуг 

міжнародні експерти пояснюють високим професійним рівнем вітчизняних 

ІТ-спеціалістів. На початок 2013 р. кількість їх перевищила 215 тис. осіб, з 

них близько 25 тис. осіб – сертифіковані програмісти, що працювали на 

експорт.  За даними доповіді «Global IT IQ» компанії BrainBench, Україна 

перебуває на 4 місці в Топ-10 країн з найбільшою кількістю сертифікованих 

ІТ-спеціалістів.  

Експортний потенціал України в ІТ-сфері посилюється за рахунок 

зростання обсягу операцій з ІТ-аутсорсингу. За різними оцінками  країна 

посідає 15-30 місця серед країн у цій сфері послуг, щорічний експорт 

аутсорсингових послуг становить 0,6-1,5 млрд дол. За рейтингом 

Міжнародної асоціації професіоналів аутсорсингу (IAOP)  українські ІТ-

компаній SoftServe, Miratech і Softengi кілька років поспіль потрапляють у 

топ-100 кращих аутсорсингових компаній світу [176]. 
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Основними партнерами України в торгівлі ІТ-послугами є США, РФ, 

Італія і Швейцарія (експорт); РФ, Кіпр, Німеччина і Австрія (імпорт). Внесок 

кожної з цих країн в зовнішньоторговельний оборот ІТ-послугами України 

подано на рис. 2.16. 

 

Рис. 2.16. Структура експорту / імпорту  ІТ- послуг за видами в розрізі 

основних країн-партнерів, 2013 р. 

Джерело: складено за даними 46; 48] 
Не зважаючи на високі темпи розвитку, позиція України на світовому 

ринку комп’ютерно-інформаційних послуг залишається слабкою: в експорті 

її частка становить  0,2%, в імпорті – 0,3% 185. Така ситуація не відповідає 

науково-технологічному потенціалу країни і свідчить про наявність  

нереалізованих можливостей з боку українських виробників комп’ютерної та 

інформаційної індустрії, а також недоліків інноваційної політики держави. 

 За досліджуваний період досить інтенсивно зростав 

зовнішньоторговельний оборот ділових, професійних послуг: експорт зріс на 

24,8%, імпорт – на 22,0%. Як свідчать дані табл. 2.13, вагомий внесок у 

динаміку експорту ділових послуг надали наукові та технічні послуги 

(+45,3%), послуги дослідження та розробки (+33,5%) і професійні та 

консалтингові послуги (+30,3%); сумарна їх частка в експорті  ділових послуг 
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становить 87,9%.  Динаміку  імпорту ділових послуг формували професійні 

та консалтингові послуги (+42,7%) та послуги, пов’язані з торгівлею і 

посередництвом (+68,5%). Коефіцієнти покриття експортом імпорту свідчать 

про конкурентні переваги України на світовому ринку в сфері послуг  R&D – 

досліджень і розробок (Р = 6,4) та наукових і технічних послуг (Р = 2,0). 

Активна роль України на ринку  R&D ґрунтується на її власному науково-

технічному потенціалі, потужність якого дозволяє бути нетто-експортером 

R&D на ринку як з країнами СНД, так і з країнами Європейського Союзу. 

Водночас розбалансованою є зовнішня торгівля послугами, пов’язаними з 

торгівлею та посередництвом (Р = 0,4).   

Таблиця 2.13 

Динаміка і структура експорту / імпорту бізнес-послуг (група D) 

 
Вид бізнес-послуг Темп зростання  

2013 до 2008, % 

Частка в ділових 

послугах, % 

Коефіцієнт 

покриття 

у 2013 р. Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

Ділові послуги 124,8 122,0 100,0 100,0 1,1 

Послуги 

дослідження та 

розробки (R&D) 

133,5 34,2 17,2 3,0 6,4 

Наукові та технічні 

послуги 

145,3 87,6 27,6 15,4 2,0 

Професійні та 

консалтингові послуги 

130,3 142,7 43,1 53,0 0,9 

Послуги 

операційного лізингу 

82,1 83,0 4,1 5,4 0,8 

Послуги, пов’язані з 

торгівлею, та 

посередницькі 

послуги 

81,3 168,5 3,2 7,9 0,4 

Джерело: складено за даними 46; 48] 
Внесок країн-торговельних партнерів в експорт та імпорт окремих видів 

бізнес-послуг подано  на рис. 2.17. Як свідчать дані, експорт та імпорт 

науково-дослідних і науково-технічніх послуг орієнтований переважно на 

РФ, її частка у 2013 р. становила 28,5% експорту науково-дослідних і 64,7% – 

науково-технічних послуг.  В імпорті цих послуг на РФ припадало  40,4 і 

43,6%  відповідно.  
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Рис. 2.17. Структура експорту / імпорту  ділових послуг за видами в 

розрізі основних торговельних партнерів, 2013 р. 

Джерело: складено за даними 46; 48] 

Крім РФ, Україна експортувала: послуги R&D у Велику Британію 

(15,6%) і Данію (13,1%); професійні та консалтингові послуги – у Швейцарію 

(11,3%) і США (11,2%); послуги в торгівлі та посередництві – у Німеччину 

(17,8%) і Велику Британію (10,3%). Серед провідних імпортерів бізнес 

послуг Велика Британія (професійні та консалтингові послуги – 44,2%, 

операційний лізинг – 10,6%); США  (R&D – 10,1%, наукові та технічні 

послуги – 14,2%); Португалія (операційний лізинг – 10,7%); Угорщина 

(торгівля та посередництво – 10,6%) та інші країни ЄС.   

Не зважаючи на  світову фінансову інтеграцію, обсяги зовнішньої 

торгівлі України послугами, пов’язаними з фінансовою діяльністю і 

РФ - 28,5%, 
Велика Британія - 15,6% 

Данія - 13,1% 

РФ - 40,4% 

США - 10,1% 

Швейцарія - 11,3%, 

США - 11,2% 

РФ - 64,7% 

РФ - 21,5%, 

Віргінські острови - 

10,5% 

 

Німеччина - 17,8%, 

РФ - 14,2%, 
Велика Британія -10,3% 

Велика Британія - 44,2% 

 

РФ - 43,6%, 

США - 14,2% 

 

Кіпр - 12,8%, 

Португалія - 10,7%, 

Велика Британія - 10,6% 

Кіпр - 19,9%, 

Віргінські острови - 

12,4%, 

Угорщина - 10,6% 

Професійні та 
консалтингові 

Наукові та технічні 

Операційний  лізинг 

Торгівля та 

посередництво 

Експорт Вид послуг Імпорт 

Дослідження та 

розробки 
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страхуванням,  зменшуються, відповідно зменшується їхня вага у загальному 

обсязі зовнішньої торгівлі (табл. 2.14). Основне призначення фінансових 

послуг у міжнародних економічних відносинах – обслуговування взаємних 

розрахунків між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Оскільки 

українські фінансові установи слабкі і мало репрезентовані за кордоном, 

національний бізнес,  який здійснює міжнародні  операції, залучає необхідні 

ресурси з міжнародних ринків капіталів.  

Таблиця 2.14 

Динаміка і структура експорту / імпорту  

послуг,  пов’язаних з фінансовою діяльністю, страхуванням та 

використанням інтелектуальної власності (група В) 

 
Вид ділових послуг 2013 р. в %  до 2008 р. Частка (%) у 

загальному обсязі 

послуг, 2013 р. 

Коефіцієнт 

покриття, 

2013 р. 

експорт імпорт експорт імпорт 

Послуги, пов’язані з 

фінансовою 

діяльністю 

71,8 69,0 6,3 16,0 0,34 

Послуги зі 

страхування 
45,8 90,1 0,4 0,3 0,52 

Роялті, використання 

інтелектуальної 

власності 

247,8 297,4 0,4 28,1 0,11 

Джерело: складено за даними 46; 48] 
У 2013 р. майже 45,0% експорту фінансових послуг припадало на 

офшорні фінансові центри: Кіпр (25,0%) та Британські  Віргінські острови 

(19,5%). Серед іноземних фінансових установ, які обслуговували міжнародні 

операції суб’єктів українського бізнесу, були: Велика Британія (30,7%), Кіпр 

(18,9%) та РФ (13,2%), що видно на рис. 2.18.  Коефіцієнт покриття імпорту 

експортом становив 0,34. 

Аналогічна ситуація  склалася на страховому ринку України,   

коефіцієнт покриття імпорту експортом у 2013 р. становив 0,52. Через 

низький рівень капіталізації вітчизняних страхових компаній і відсутність 

надійних інвестиційних інструментів набуває поширення страхування і 

перестрахування великих, складних ризиків за кордоном 34. За оцінками 
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аналітиків українські страхові компанії щорічно «відправляють» у 

перестрахування за кордон близько 2 млрд грн. У 2013 р. найбільша частка 

перестрахових премій,  переданих українськими страховиками нерезидентам, 

припадає на страхові компанії РФ (38,7%), Німеччини,  (16,4%), Великої 

Британії (14,8%) та Швейцарії (11,2%). Попри втрати, перестрахування 

ризиків у нерезидентів  для українських страхових компаній є важливою 

необхідністю. За окремими договорами страхування ризиків ліміти 

відповідальності встановлюються нормами міжнародного права і є 

обов’язковими для перестрахування за кордоном (морські перевезення, 

цивільна авіація, відповідальність власників автотранспортних засобів 

«Зелена карта» та ін.). У РФ на перестрахування віддавалися головним чином 

ядерні, авіаційні та промислові ризики. Отже, необхідно знайти оптимальне 

співвідношення  інтеграції вітчизняного страхового ринку у світову страхову 

систему з механізмами, які б перешкоджали витоку національного капіталу. 

 

Рис. 2.18. Структура експорту / імпорту  послуг, пов’язаних з фінансовою 

діяльністю, страхуванням та інтелектуальною власністю,  в розрізі основних 

торговельних партнерів, 2013 рік 

  Джерело: складено за даними 46; 48] 
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послуги 

Експорт Вид послуг Імпорт 
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 За досліджуваний період Україна демонструє високі темпи  

міжнародного обміну продуктами інтелектуальної власності: експорт зріс у 

2,5 рази, імпорт – майже у 3 рази,  торгівельне сальдо стабільно від’ємне. У 

2013 р. частка  платежів за використання інтелектуальної власності в імпорті 

послуг становить 11,2%, коефіцієнт покриття зменшився до 0,11. 

 За оцінками Всесвітньої організації інтелектуальної власності частка 

України на світовому ринку продуктів інтелектуальної власності не 

перевищує 0,1%. За рейтингом  інноваційних країн «The Global 

Competitiveness Index 2009–2010» Україна посідала 62 місце серед 133 країн 

[185]. Низький рівень інноваційної діяльності зумовлений низкою причин, 

передусім, скороченням обсягів науково-дослідних робіт та недосконалою 

системою захисту прав інтелектуальної власності.  

 Роль послуг приватним особом, культурних та рекреаційних послуг в 

міжнародному обміні України незначна: у 2013 р. частка їх в експорті  

становила  лише 0,3%, в імпорті – 0,4%. 

Аналіз структури експортно-імпортних операцій за регіонами України 

показав, що левова частка міжнародного обміну послугами припадає на Київ: 

експорт – 27,1%, імпорт – 41,2%. Частка інших регіонів коливається в 

незначних межах: по експорту від 7,9% в Одеській області до 0,1% в 

Чернігівській і Чернівецькій областях; по імпорту – від 8,2% в Донецькій 

області до 0,1% в Херсонській і Миколаївській областях.  

В цілому по Україні на початок 2014 р. було зареєстровано 2375 

підприємств, що надають послуги нерезидентам, з них 2375 зареєстровано в 

Києві, 509 – у Харківській області, 924 – в Одеській, 466 – у Львівській,  502 

– в АР Крим. Як свідчать дані, господарюючі суб’єкти більшості регіонів не 

мають значного впливу на зовнішню торгівлю послугами. Це пояснюється 

тим, що лідерство в структурі експортно-імпортних операцій належить 

національним операторам та компаніям, частка яких на ринку відповідних 

галузей національної економіки досить вагома, вони мають налагоджені 

зв’язки з іноземними партнерами і зареєстровані переважно в столиці. 
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          2.3. Аналіз європейського вектора зовнішньої торгівлі України 

       послугами 

 

 

 

Європейський Союз – найпотужніший учасник міжнародної торгівлі з 

найбільшими в світі ринками товарів і послуг, які з позиції експортерів є 

потенційно привабливими. Ринок Європейського Союзу – 500 млн 

споживачів, обсяг ринку – 14 трлн дол. США. Відносини України з ЄС 

характеризуються широким спектром зв’язків і передбачають торговельно-

інвестиційне, регіональне співробітництво, надання технічної допомоги. 

Посилення та поглиблення торговельно-економічного та інвестиційного 

співробітництва з країнами ЄС залишається одним з пріоритетних напрямків 

зовнішньоекономічної діяльності України, зокрема це стосується 

міжнародної торгівлі послугами.  

Динаміку зовнішньоторговельних потоків послуг «Україна – ЄС» за 

2008-2013 рр. ілюструє рис. 2.19. Як свідчать дані, з відновленням ділової 

активності після світової фінансової кризи відбувалося певне пожвавлення 

торговельних відносин України з країнами ЄС, зростали обсяги її 

зовнішньоторговельного обороту: український експорт послуг в країни ЄС за 

цей період  збільшився на 4,3%, імпорт – на 10,3%.  У 2013 р. частка ЄС-28 у 

загальному зовнішньоторговельному  обороті України досягла: в експорті – 

26,7%, в імпорті – 37,0%. У зовнішній торгівлі послугами роль ЄС-28 

вагоміша: в експорті – 29,0%, в імпорті – 54,5% [145].  

Торговельний баланс послуг на європейському ринку впродовж 

досліджуваного періоду, крім 2009 р., залишався позитивним, проте через 

випереджальні темпи зростання імпорту коефіцієнт покриття зменшився з 

1,07 у 2008 р. до 1,01 у 2013 р. У 2013 р. експорт послуг до країн ЄС становив 

4297,1, імпорт – 4252,6 млн дол. Найбільшими експортерами послуг в країни 

ЄС були: м. Київ, Одеська та Львіська області, найбільші обсяги імпорту 

послуг з країн ЄС надійшли в м. Київ, Дніпропетровську і Донецьку області.   
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 Рис. 2.19. Динаміка зовнішньоторговельного обороту України послугами 

 з    країнами ЄС  

   Джерело: складено за даними 47] 

У табл. 2.15 наведено 10 топ-країн ЄС, ранжированих за обсягом 

зовнішньоторговельного обороту України послугами. Сумарна частка цих 

країн в експорті послуг становила 76,6%, в імпорті – 86,7%. Головними 

торговельними партнерами України серед країн ЄС (з обсягом експорту 

понад 400 млн дол.) є Велика Британія, Німеччина і Кіпр. Сумарна частка 

цих країн в експорті України становила 44,4%, в імпорті – 64,1%. У другому 

ешелоні (з обсягом експорту 200 – 400 млн дол.) Бельгія, Австрія і Польща, у 

третьому (100 – 200 млн дол.) – Угорщина, Італія, Нідерланди і Франція.  

В цілому торгівля послугами між Україною та ЄС демонструє профіцит 

торговельного балансу, проте розмір його останніми роками виявляє 

тенденцію до зменшення (млн дол. США): 2011 р. – 413,6; 2012 р. – 136,9; 

2013 р. – лише 44,5. Як свідчать коефіцієнти покриття, з одними країнами 

торговельний баланс послуг позитивний (Німеччина, Австрія, Бельгія, 

Італія), з іншими – негативний (Велика Британія, Кіпр, Нідерланди, Франція), 

що певною мірою залежить від видової структури ринку послуг. На 

позитивне сальдо торговельного балансу переважно впливали послуги: 

транспортні (повітряний і залізничний транспорт), з переробки матеріальних 

ресурсів, комп’ютерні послуги та ділові (переважно професійні та 

консалтингові). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Експорт 4118,8 3024,5 3194,8 3817,3 3846,7 4297,1

Імпорт 3854 3049,1 3029,4 3403,7 3709,8 4252,6
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Таблиця 2.15 

Топ-10 країн ЄС – основних торговельних партнерів України 

 на ринку послуг у 2013 рр. 

 

Країна Зовнішньо- 

торговельний 

оборот 

млн дол. 

США 

Експорт Імпорт  

Коефіцієнт 

покриття 
млн  

дол. 

США 

частка у 

загальному 

обсязі, % 

млн 

дол. 

США 

частка у 

загальному 

обсязі, % 

Велика 

Британія 

1846,9 784,3 18,3 1062,6 25,0 0,74 

Кіпр 1467,4 430,4 10,0 1037,0 24,4 0,42 

Німеччина 1317,3 691,6 16,1 625,7 14,7 1,11 

Австрія 429,3 220,5 5,1 208,8 4,9 1,06 

Бельгія 409,5 327,2 7,6 82,3 1,9 3,97 

Польща 388,5 219,6 5,1 168,9 4,0 1,30 

Нідерланди 348,7 146,7 3,4 202,0 4,8 0,73 

Франція 300,5 139,6 3,2 160,9 3,8 0,87 

Угорщина 271,5 183,5 4,3 88,0 2,1 2,08 

Італія 207,6 149,3 3,5 58,3 1,4 2,56 

Джерело:розраховано за даними 47; 145] 

За 2013 р. експорт послуг в країни ЄС збільшився  на 11,7%, імпорт – 

на 14,7%. Як свідчать дані табл. 2.16, послуги різняться за динамікою 

зовнішньоторговельних потоків. Для одних послуг характерним є 

випереджальне зростанням імпорту (послуги в сфері телекомунікації, 

комп’ютерні та інформаційні послуги; ділові послуги; послуги з будівництва, 

ремонту та технічного обслуговування), для других – різноспрямована 

динаміка: експорт транспортних послуг і послуг, пов’язаних з подорожами, 

зменшувався, імпорт зростав; по фінансовим послугам, навпаки, експорт 

зростав, імпорт зменшувався; послуги зі страхування виявили зменшення 

експорту й імпорту.  

За 2013 р. помітно зросли обсяги експорту послуг, пов’язаних з 

виробництвом: на 75,3% зріс експорт послуг з переробки матеріальних 

ресурсів, на 29,3% – послуг з будівництва, на 23,9% –  послуг з ремонту та 
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технічного обслуговування. Позитивні зрушення спостерігалися також в 

експорті  високотехнологічних послуг: на 26,6% зріс експорт послуг у сфері 

телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги; у 2,3 рази – послуг, 

пов’язаних з використанням інтелектуальної власності; на 60,7% – послуг, 

пов’язаних з фінансовою діяльністю. Разом з тим, відбулося суттєве 

скорочення експорту послуг зі страхування (-38,7%), послуг, пов’язаних з 

подорожами (-22,8%), послуг приватним особам, культурних та рекреаційних 

послуг (-37,3%). 

Таблиця 2.16 

Індекси експортно-імпортних операцій України з країнами ЄС і 

коефіцієнти покриття в розрізі видової структури 

 

Вид  комерційних послуг 2013 в % до 2012 Коефіцієнт 

покриття Експорт Імпорт 
Послуги з переробки 

матеріальних ресурсів 

175,3 7,2 … 

Послуги з ремонту та 

технічного обслуговування 

123,9 247,8 1,5 

Послуги з будівництва 129,3 302,4 0,2 

Транспортні послуги 96,8 105,8 2,4 

Послуги, пов’язані з 

подорожами 

77,2 139,0  

Послуги зі страхування 61,3 94,7 0,22 

Послуги, пов’язані з 

фінансовою діяльністю 

160,7 88,7 0,22 

Роялті та інші послуги, 

пов’язані з використанням 

інтелектуальної власності 

226,1 206,5 0,04 

Послуги у сфері 

телекомунікації, комп’ютерні 

та інформаційні 

126,6 258,5 1,23 

Ділові послуги 114,7 125,2 0,85 

Послуги приватним особам, 

культурні та рекреаційні 

послуги 

62,3 9,0 0,24 

В цілому 111,7 114,6 1,01 

Джерело: складено за даними 47; 145] 
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Структуру зовнішньоторговельного обороту послугами за вектором 

«Україна – ЄС»   у 2013 р.  ілюструє рис. 2.20. Як видно на рисунку, в 

експортному й імпортному потоках переважають транспортні послуги, 

частка їх в експорті становила 47,2%, в імпорті – 20,1%;  коефіцієнт покриття 

імпорту експортом – 2,4. 

     
Рис. 2.20. Видова структура ринку послуг України з країнами ЄС у 2013 р., % 

 Джерело: складено за даними 47; 145] 

Транспортні послуги надавалися практично усіма видами транспорту: в 

експорті послуг найбільша частка припадає на повітряний транспорт  

(36,4%), на другому місці залізничний  (21,8%), далі – морський (18,0%) і 

автомобільний (13,4%). В імпорті транспортних послуг також домінує 

повітряний транспорт (51,6%),  значно меншу вагу має автомобільний 

транспорт (18,8%) і залізничний (15,0%). Крім міжнародних перевезень, було 

надано допоміжних транспортних послуг з обробки вантажів на суму 144,9 

млн дол., що становить 7,1% від загальної суми експорту транспортних 

послуг. 

Частка послуг, пов’язаних з подорожами, в експорті становить лише 

2,1%, в імпорті – 8,9%. Коефіцієнт покриття імпорту експортом – 0,23. За 

рейтингом конкурентоспроможності та туристичної привабливості країн 
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[187] у 2013 р. Україна посідала 76 місце серед 139 країн [187]. Судячи з 

витрат на подорожі, для українців  в ЄС-28 найпопулярніші туристичні 

потоки є: Кіпр (123,5 млн дол.), Велика Британія (77,0 млн дол.), Німеччина 

(32,5 млн дол.) і Греція (29,3 млн дол.).  

Приблизно однаковий за обсягом експорт послуг з переробки 

матеріальних ресурсів (14,4%), послуги в сфері комунікації, комп’ютерні  та 

інформаційні послуги (13,0%), ділові, професійні  та технічні послуги 

(15,2%). При цьому імпорт послуг з переробки матеріальних ресурсів 

практично відсутній,  коефіцієнт покриття в сегменті  ІТ-послуг становить 

1,23, а ділових послуг в середньому – 0,85. За окремими видами послуг цієї 

категорії коефіцієнт покриття коливався від 0,50 (операційний лізинг) до 7,36 

(дослідження та розробки). 

Протягом тривалого часу абсолютно незбалансованими залишаються 

ринки послуг зі страхування та послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю 

та з використанням інтелектуальної власності, у 2013 р. коефіцієнти 

покриття становили 0,22, 0,22 і 0,04 відповідно. В імпорті послуг відносно 

висока частка припадає на послуги, пов’язані з державним управлінням 

загального характеру (2,8%). 

Структура українського експорту послуг до окремих країн ЄС не надто 

різниться,  в більшості своїй переважають транспортні послуги: в експорті до 

Великої Британії частка їх становить 53,8%, до Німеччини – 41,9%, до Кіпру 

– 51,7%. Другу позицію в експорті до Великої Британії і Німеччини посідали 

різні ділові, професійні та технічні послуги: 15,8% і 14,2% відповідно; до 

Кіпру –  послуги, пов’язані з  фінансовою діяльністю (20,3%) та послуги 

приватним особам, культурні та рекреаційні послуги (22,8%). Найбільша 

частка експорту послуг з переробки матеріальних ресурсів належить 

Швейцарії – (26,2%); державних та урядові послуг – Австрії (36,2%).  
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 Рис. 2.21. Торговельні партнери України в торгівлі послугами з ЄС-28, 

2013 рік 
Джерело: складено автором за [47] 
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послуги (26,4%); імпорт послуг з Кіпру дещо різниться: на першій позиції – 

фінансові послуги (23,7%), на другій – роялті та ліцензійні послуги (23,0%), 

на третій – послуги приватним особам та інші послуги в сфері культури та 

відпочинку (21,2%). Висока частка в імпорті з Кіпру фінансових послуг та 

роялті відображає доволі специфічні відносини національного бізнесу з 

офшорними фінансовими центрами. Від’ємне cальдо торгівлі з цією країною 

у 2013 р. сягнуло  606,6 млн дол. США, що в 13,6 рази перевищило профіцит  

торговельного балансу послуг з усіма країнами ЄС. 

На тлі недостатнього зростання українського експорту послуг в країни 

ЄС та низького рівня позиціювання національних виробників на 

європейському ринку виявилась тенденція до зміцнення позицій 

європейських імпортерів на українському ринку послуг. Притаманні 

українській зовнішній торгівлі структурні особливості та  асиметрія 

взаємного доступу до європейських ринків  виявилися стратегічно 

програшними. На кінець 2013 р.  стан торговельного балансу України 

послугами з країнами ЄС наближався до критичного рівня через недостатню 

диверсифікацію експорту, превалювання в його структурі транспортних 

послуг та обмеженої присутності на найбільш динамічних сегментах ринку 

послуг, які  активно розвиваються в умовах глобалізації світової економіки, 

зокрема: інформаційно-комунікаційних, інженерно-консультативних, 

науково-дослідницьких, туристичних, фінансових, у тому числі банківських і 

страхових.  

Перспективи розвитку  європейського вектора розвитку зовнішньої 

торгівлі України послугами пов’язують з Угодою про асоціацію між 

Україною та ЄС. Угода про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) протягом 

перехідного періоду (максимум 10 років) укладена відповідно до положень 

статті XXIV ГАТТ 1994 року [158] . 

Для забезпечення доступу на ринок послуг транскордонним 

постачанням кожна Сторона повинна створити сприятливий режим 

регулювання ринків. З точки зору бізнесу, який пов’язаний із 
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транскордонним постачанням послуг, створення рівних умов регулювання 

таких послуг та забезпечення рівних можливостей доступу на національні 

ринки Сторін, повинно суттєво посилити конкуренцію між постачальниками 

таких послуг. Для українських компаній це буде означати посилення 

конкурентного тиску, з одного боку, а з іншого – має полегшити доступ на 

ринки країн-членів ЄС для тих послуг, де Україна має конкурентні переваги 

(передусім це надання послуг у сфері інформаційно-комунікаційних 

технологій). 

Очевидно, що посилення конкуренції вимагатиме від компаній певних 

витрат на адаптацію до нових правил, а можливості держави щодо 

запровадження захисних заходів у сфері транскордонного надання послуг 

будуть суттєво обмежені. Водночас, унаслідок симетричного відкриття 

ринків країн-членів ЄС можна очікувати певне зростання обсягів постачання 

послуг  українських компаній, які мають сильні конкурентні позиції на ринку 

ЄС. 

Взявши на себе зобов’язання з лібералізації ринків комп’ютерних, 

телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг, а також приведення 

відповідного регулювання до рівня європейських стандартів та 

імплементувавши їх, Україна зможе створити сприятливе конкурентне 

середовище для роботи компаній-постачальників відповідних послуг, а також 

полегшити транскордонний рух таких послуг. 

Положення цієї Угоди застосовуються також до міжнародних морських 

перевезень, що здійснюються між портами України та країн-членів ЄС. 

Кожна із Сторін має гарантувати морським суднам, що ходять під прапором 

іншої Сторони та/або знаходяться під управлінням постачальника послуг з 

іншої Сторони, вільний доступ до портів, використання портової 

інфраструктури для завантаження/розвантаження суден та послуг портів, 

таких як: лоцманські, послуги з буксирування, закупівля провізії, заправка 

суден паливом та водою, допомога в навігації, проведення термінових 

ремонтів, якірні та причальні послуги та ін.).  
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Україна зобов’язалася вживати заходи щодо подальшої лібералізації 

руху капіталу до рівня, який існує в ЄС. Зокрема, скасовуються обмеження у 

сфері прямих іноземних інвестицій (ПІІ), торговельних кредитів, 

портфельних інвестицій та фінансових позик і кредитів. Така лібералізація є 

передумовою формування єдиного ринку з ЄС у сфері фінансових послуг.  

Особливо важливими слід визнати  взаємні зобов’язання Сторін щодо 

забезпечення вільного доступу фінансових компаній до платіжної та 

клірингової інфраструктури, що допоможе в майбутньому уникати 

конфліктів, пов’язаних із штучною монополізацією ринків платіжних систем. 

Результатом лібералізації руху капіталу для бізнесу може стати 

скасування обмежень на максимальну відсоткову ставку іноземних 

запозичень та вимог щодо резервування за короткостроковими 

запозиченнями для банків, певне зменшення формальностей при залученні 

іноземного фінансування. Це може спростити залучення іноземного 

фінансування українськими компаніями та сприяти розвитку інвестування в 

українські цінні папери іноземними компаніями. У цілому ж подальша 

лібералізація руху капіталу сприятиме інтеграції української економіки до 

європейських ринків капіталу, що може привести до зростання обсягів 

іноземних інвестицій. 

Сторони також мають докласти всіх зусиль для імплементації та 

застосування на своїй території кращих міжнародних стандартів 

регулювання й нагляду над сектором фінансових послуг. В Угоді фактично 

підтверджуються зобов’язання України щодо відсутності обмежень на 

платежі за поточним рахунком платіжного балансу з країнами ЄС відповідно 

до статті VIII Угоди МВФ. 

  Домовленості Сторін у сфері інтелектуальної власності спрямовані на  

стимулювання процесу виробництва та комерціалізації інноваційних товарів, 

технологій та винаходів, а також підвищення захисту інвестицій.  У 

довгостроковій перспективі це означатиме створення умов для модернізації 

економіки країни та її перехід на інноваційний шлях розвитку, у 
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короткостроковій перспективі  імплементація Угоди вимагатиме гармонізації 

значної частини законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної 

власності, зокрема це стосується системи реєстрації торговельних марок.  

Сторони визнають важливість електронної торгівлі в стимулюванні 

економічної активності в багатьох секторах економіки, погоджуються 

сприяти її розвитку, зокрема, шляхом взаємного співробітництва з цих 

питань. При цьому визнається, що розвиток електронної комерції має бути 

сумісним із найвищими міжнародними стандартами захисту інформації з 

метою забезпечення конфіденційності користувачів систем електронної 

торгівлі. Сторони також визнають, що електронні транзакції відносяться до 

транскордонного постачання послуг, а тому не можуть обкладатися митом. 

Спрощення й уніфікація регулювання сектору електронної торгівлі 

повинні створити певні стимули для динамічного зростання цього ринку. 

Наявність різних моделей, які застосовуються в Україні та державах-членах 

ЄС для регулювання електронної торгівлі, значною мірою перешкоджають 

динамічному зростанню обсягів електронної торгівлі. Також очевидно, що 

взаємне відкриття ринків приведе до розширення присутності європейських 

компаній на українському ринку електронних послуг, що сприятиме його 

розвитку. 

Сторони повинні підтримувати діалог із регуляторних питань, що 

стосуються електронної торгівлі, зокрема, у плані забезпечення взаємного 

визнання сертифікатів електронних підписів, що випускаються публічно, та 

спрощення транскордонних послуг із сертифікації; відповідальності 

посередників, що надають послуги із передачі та зберігання інформації; 

поводження з небажаними електронними комерційними повідомленнями; 

захисту інтересів споживачів у сфері електронної торгівлі та вирішення будь-

яких інших питань, що стосуються розвитку електронної торгівлі. 

Окрім транскордонного постачання послуг, угода визначає категорії 

фізичних осіб, стосовно яких застосовуються регулювання тимчасової 

присутності в комерційних цілях, та їхній  юридичний статус. Встановлення 



 111 

чітких правил тимчасової присутності фізичних осіб у комерційних цілях 

дозволить компаніям, що працюють у сфері надання послуг у країнах-членах 

ЄС та в Україні, полегшити взаємний доступ на ринки та спростити рух 

найманого персоналу та самозайнятих спеціалістів як для компаній, що 

мають постійні представництва на території ЄС чи України, так і для прямого 

продажу (надання) послуг на території іншої країни. 

Отже, угода має наблизити економічну систему України до економічної 

системи Євросоюзу на основі взаємної лібералізації, передусім руху товарів, 

капіталів та послуг, гармонізації підходів та принципів, на яких будуються 

галузеві політики та системи регулювання виробничо-комерційної 

діяльності. 

Сторони будуть розвивати і зміцнювати співробітництво з питань 

статистики, зокрема статистики зовнішньої торгівлі, тим самим робити свій 

внесок у реалізацію довгострокової мети надання своєчасних, порівняних на 

міжнародному рівні та достовірних статистичних даних. 

 

 

 

Висновки до  розділу 2 

 

 

 

 

1. Міжнародна торгівля послугами посідає провідне місце у процесах 

розвитку і трансформації світової економічної системи. Динаміка 

міжнародної торгівлі послугами виявляє кілька взаємопов’язаних тенденцій: 

• зростають масштаби міжнародної торгівлі послугами і посилюється вага 

цього сегменту в структурі світової торгівлі;  

• інтенсивність зростання експорту послуг змінюється залежно від стану 

світової економіки;  

• географічний розподіл світової торгівлі послугами характеризується 

нерівномірністю й асиметричністю – майже 2/3  обсягу послуг  експортується  

країнами з розвинененою економікою; 
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•  в посткризовий період у світовому експорті послуг посилюється участь 

країн, що розвиваються та країн з транзитивною економікою. 

Така динаміка міжнародної торгівлі послугами цілком відповідає 

сучасним тенденціям глобалізації світової економічної системи і переходом її  

до постіндустріальної моделі розвитку, в якій домінує сектор послуг. 

Ознакою  зростання ролі послуг у світовій економіці слугують також нарощення 

інвестицій у сферу послуг і збільшення впливу на ринок послуг великих 

транснаціональних компаній (ТНК), переважна більшість яких 

спеціалізуються на виробництві інформаційно-комунікаційних послуг. 

2. Сфера послуг набуває розвитку в усіх регіонах світу, проте основні  

позиції в рейтингу торгівлі послугами належать економічно  розвиненим 

країнам, які концентрують понад 90,0% світового наукового потенціалу і 

контролюють близько 80% глобального ринку високих технологій, обсяг 

ринку оцінюють у понад 3 трлн дол., що перевищує ринок сировинних і 

енергетичних ресурсів. 

3. Тенденцію до зростання обсягів міжнародної торгівлі  виявили всі 

категорії послуг, проте найбільш динамічно розвивається міжнародна 

торгівля іншими комерційними послугами, серед яких перші позиції 

посідають ділові та професійні послуги. За 2001-2013 рр. експорт 

транспортних послуг зріс в 2,6, подорожей – в 2,5, інших комерційних послуг 

– у 3,8 рази. Випереджаючі темпи приросту експорту інших комерційних 

послуг зумовили зміни у видовій структурі  міжнародної торгівлі послугами. 

4. Практично в усіх сегментах міжнародної торгівлі іншими 

комерційними послугами лідирують ЄС-28 і США. Спеціалізація окремих 

країн на тих чи інших видах послуг залежить від географічного 

розташування, рівня економічного розвитку національної економіки та 

особливостей регуляторних методів і форм, що застосовуються в сфері 

господарювання. Кожна країна на ринку послуг пропонує послуги тих 

сегментів, які мають потенціал розвитку експортної торгівлі. 
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5. Україна бере участь у сучасних процесах глобалізації як невід’ємна 

складова світової економіки і в контексті світових тенденцій національна 

економіка характеризується посиленням ролі сфери послуг. Основними 

торговельними партнерами України на міжнародному ринку послуг є країни 

СНД і Європейського Союзу. У  2013 р. левова частка експорту послуг (40,8 

%) припадала на країни СНД, з них 37,0% – на Російську Федерацію. В 

імпорті послуг, навпаки, першу позицію посідають країни ЄС (55,9%), другу 

– інші країни світу, третю – країни СНД.  

6. Зовнішня торгівля України послугами на відміну від торгівлі 

товарами характеризується активним торговельним сальдо, у 2013 р. експорт 

послуг переважав імпорт на 7,2 млрд дол., проте  співвідношення 

експорт/імпорт за 2008-2013 рр. погіршилося – коефіцієнт покриття 

зменшився до 1,95. Нарощування зовнішньоторговельного обороту України 

відбувалося за всіма категоріями послуг, при цьому найбільш інтенсивно 

зростала торгівля іншими комерційними послугами. 

7. В експорті України найбільшу вагу мають транспортні послуги. 

Вигідне транзитне розташування нашої країни та наявність розгалуженої 

транспортної системи і ГТС традиційно забезпечують значні обсяги експорту 

транспортних послуг. Міжнародний обмін  різними діловими, професійними 

та технічними послугами виявляють такі особливості динаміки: 

– послуги в сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні послуги – 

зростають обсяги  експорту й імпорту; 

– послуги, пов’язаних з  виробництвом (переробка матеріальних ресурсів, 

ремонт та технічне обслуговування, будівництво) – зростають обсяги 

експорту; 

– послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю, страхуванням та 

використанням інтелектуальної власності – зростають лише обсяги 

імпорту; 

– послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги – 

зменшуються обсяги експорту й імпорту.  
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8. Посилення та поглиблення торговельно-економічного та 

інвестиційного співробітництва з країнами ЄС залишається одним з 

пріоритетних напрямків зовнішньоекономічної діяльності України, зокрема 

це стосується міжнародної торгівлі послугами. На кінець 2013 р.  стан 

торговельного балансу України послугами з країнами ЄС наближався до 

критичного рівня через недостатню диверсифікацію експорту, превалювання 

в його структурі транспортних послуг та обмеженої присутності на найбільш 

динамічних сегментах ринку послуг, які  активно розвиваються в умовах 

глобалізації світової економіки, зокрема: інформаційно-комунікаційних, 

інженерно-консультативних, науково-дослідницьких, туристичних, 

фінансових, у тому числі банківських і страхових.  

 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях 25; 27; 30; 34; 

35; 36; 37; 191. 
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РОЗДІЛ 3 

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ  ЗБАЛАНСОВАНОСТІ  ТА  

КОНКУРЕНТНОСТІ  ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ  УКРАЇНИ  

ПОСЛУГАМИ  

 

 

          3.1. Торговельний баланс послуг: оцінка стану і детермінанти змін  

   

 

Міжнародна торгівля – основна форма інтеграції країн у світове 

господарство. В Україні за роки незалежності зовнішня  торгівля швидко 

набирала обертів, змінювалася її географічна і товарна структура, 

посилювався вплив на  темпи економічного зростання. Але незмінною 

залишалася проблема збереження рівноваги зовнішньоторговельних потоків 

товарів і послуг – експорту та імпорту.   

Світовий досвід доводить, що для стабільного розвитку національної 

економіки необхідно забезпечити оптимальне співвідношення між обсягами 

експорту / імпорту, підтримувати ті сегменти сфери послуг, які мають 

істотний вплив на процес формування конкурентоспроможної національної 

економіки. Отже, для кожного учасника зовнішньоторговельних відносин 

важливо оцінювати рівень збалансованості торгівлі послугами як в цілому, 

так і на окремих сегментах ринку, і з позицій конкурентності  останніх 

визначати пріоритетні напрями своєї участі у міжнародній торгівлі.   

Для України дотримання збалансованості експортно-імпортних потоків 

особливо важливо, оскільки рівень відкритості національної  економіки в 

міжнародній економічній системі надто високий. Як свідчать дані табл. 3.1, 

за досліджуваний період рівень відкритості економіки, визначений  

співвідношенням  зовнішньоторговельного обороту (експорт + імпорт) і 

валового внутрішнього продукту, коливався в діапазоні  [85,3 ‚ 103,5%], у 

2013 р. він становив  88,5%. Наразі такий рівень один з найвищих у світі. Для 
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порівняння: у США і Японії відкритість коливається в діапазоні 24 ‚ 25%, в 

Китаї – близько 50%, в Німеччині та Росії – 40 ‚ 42%. Надмірна відкритість 

української економіки, а відтак суттєва залежність її від кон’юнктури 

світових ринків, була спричинена низкою факторів, серед яких найбільш 

вагомими експерти визнають: транснаціоналізацію світової економіки, 

низьку конкурентоспроможність вітчизняного виробництва та несприятливий 

інвестиційний клімат [96]. 

Таблиця 3.1  

Рівень відкритості економіки України  

Рік 

Показник 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

(Х+М), млн  дол. 170712 99901 129355 171029 175684 161035 

ВВП, млн  дол. 179382 117152 136420 165239 176308 182026 

Відкритість 

економіки, % 

95,2 85,3 94,8 103,5 99,6 88,5 

Джерело:складено за даними  [87] 

Основним індикатором збалансованості зовнішньої торгівлі є 

торговельний баланс товарів і послуг (Х – М), який показує результат 

зовнішньоторговельних операцій і виступає важливою  складовою  рахунку 

поточних операцій платіжного балансу СА:  

СА = (Х – М) + DL = Δ1+Δ2 + DL,  

де СА  – сальдо платіжного балансу; 

 Δ1 і Δ2 – торговельний баланс товарів і послуг відповідно; 

D – баланс некомерційних платежів (об’єднує чисті доходи від інвестицій і 

чисті поточні трансферти);  

L – номінальний обмінний курс валют. 

Від того, активний чи пасивний баланс поточних платежів, залежать 

обсяги і структура зовнішніх запозичень та стан міжнародних 

(золотовалютних)  резервів.  З іншго боку, торговельний  баланс, будучи  

одним з компонентів валового внутрішнього продукту, функціонально 

пов’язаний з  іншими його компонентами – внутрішнім споживанням та 

інвестуванням.  Саме баланс поточних платежів  визначає потреби країни у 
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зовнішньому фінансуванні і водночас є фактором  зовнішньоекономічних  

обмежень у внутрішній економіці [88, с. 67]. Відношення сальдо поточних 

платежів до ВВП – основний індикатор міжнародної фінансової позиції 

країни і  один  з критеріїв  оцінювання державного ризику.  

Отже, незбалансованість зовнішньоторговельних потоків товарів і 

послуг, порушуючи рівновагу платіжного балансу, чинить вплив на усю 

систему економічних відносин. Незбалансованість зовнішньої торгівлі, своєю 

чергою, є наслідком несприятливої асиметрії торговельних відносин з 

партнерами, залежності національної економіки та її окремих секторів від 

імпорту, здатності країни конкурувати на світовому ринку [88, с. 66-67].  

У 2013 р. зовнішньоторговельні операції послугами проводилися з 

партнерами практично з усіх країн світу. Найбільша частка в експорті послуг 

припадає на країни СНД (40,8%), в імпорті – на країни Європи (46,7%). 

Торговельний баланс з країнами усіх регіонів, крім Азії, позитивний. 

Структуру зовнішньої торгівлі послугами  і стан торговельного баласу в 

розрізі регіонів світу ілюструє рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Структура зовнішньої торгівлі України послугами і стан 

торговельного балансу за регіонами світу у 2013 р. 

Джерело:складено за [46; 48] 

 

СНД Європа Азія Америка
Інші 

регіони

Експорт 40,8 32,5 10,1 11,9 3,7

Імпорт 19,6 46,7 21,3 7,7 4,8

Сальдо 4560,3 1417,6 -117 1185,9 180,4
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Основними партнерами у загальному зовнішньоторговельному обороті 

України були країни СНД і Європейського Союзу. У табл. 3.2  показана 

динаміка торговельних  балансів товарів і послуг з цими об’єднаннями країн. 

Як свідчать дані, характер динаміки балансів різний. Традиційно 

прибутковою складовою поточного рахунку платіжного балансу є торгівля 

послугами як з країнами СНД, так і з країнами Європейського Союзу. 

Натомість  торгівельний баланс товарів стабільно від’ємний, що власне є 

основною детермінантою дефіциту поточного рахунку платіжного балансу. У 

2013 р. значення його відносно валового внутрішнього продукту сягнуло 

8,6%.   

Таблиця 3.2  

Динаміка торговельного балансу товарів і послуг України  

за 2008-2013 рр. 

 Баланс товарів, млн дол Баланс послуг, млн дол 

Усього Країни  

СНД 

Країни 

 ЄС 

Усього Країни  

СНД 

Країни  

ЄС 

2008 -18568,0 -10211,5 -10662,9 5273,3 3187,5 264,8 

2009 -5737,4 -6219,7 -5924,2 4424,8 3039,4 -24,6 

2010 -9337,0 -7956,8 -6066,1 6311,7 4669,8 165,4 

2011 -14214,0 -11035,4 -7784,3 7557,0 5069,7 213,6 

2012 -15887,2 -9178,6 -9113,5 6863,0 4777,8 136,9 

2013 -13887,1 -5864,3 -10287,9 7227,3 4560,3 44,5 

Джерело:складено за даними  [125] 

Активне сальдо міжнародної торгівлі послугами відображає посилення 

ролі сектору послуг у національній економіці та збільшення його впливу на 

стан платіжного балансу країни. У кризовий і посткризовий періоди 

профіцит торговельного балансу послуг забезпечували випереджаючі темпи 

зростання експорту порівняно з імпортом, у 2010-2011 рр. коефіцієнти 

випередження становили  1,163 і 1,024 відповідно. У 2013 р. надходження від 

експорту послуг перевищили рівень 2012 р. на 9,1% і сягнули 14,8 млрд дол., 

імпорт послуг за цей рік збільшився на 12,9% до рівня 7,6 млрд дол. 
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Незважаючи на випереджальний темп зростання імпорту послуг у 2013 рр. 

(коефіцієнт випередження становив 1,035), торговельний баланс послуг був 

зведений з позитивним сальдо в розмірі  7,2 млрд дол., експорт переважав 

імпорт в 1,95 рази. Динаміку сальдо торговельного балансу послуг і 

коефіцієнта покриття імпорту експортом за 2008-2013 рр. ілюструє рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Динаміка збалансованості зовнішньої торгівлі України  

послугами за 2008-2013 рр. 
Джерело:складено за даними  [46; 48] 

Профіцит  торговельного балансу послуг стабільно забезпечують 

транспортні послуги. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі інших видів 

послуг в посткризовий період, починаючи з 2010 р., змінилися: торговельний 

баланс послуг, пов’язаних з подорожами,  змінює знак плюс на мінус, а баланс  

інших комерційних послуг, навпаки,  демонструє випереджальні темпи 

зростання експорту порівняно з імпортом (рис. 3.3). 

На формування позитивного сальдо транспортних послуг у 2013 р. 

вплинули: трубопровідний транспорт (+3332,1 млн дол.), морський (+927,9 

млн дол.), залізничний (+986,9 млн дол.), повітряний (+689,6 млн дол.), 

автомобільний (+281,2 млн дол.) та допоміжні транспортні  послуги (+300,0 

млн дол.). Крім транспортних послуг, активні торговельні баланси мали: 

послуги з переробки матеріальних ресурсів (+1710,5 млн дол.), послуги в сфері 

телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (+795,3 млн дол.),  
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ділові, професійні та технічні послуги (+137,8 млн дол.), послуги з ремонту і 

технічного обслуговування (+249,0 млн дол.).  

 

      Рис. 3.3. Динаміка торговельних балансів окремих сегментів зовнішньої  

      торгівлі України послугами за 2008-2013 рр. (млн дол. США) 

 Джерело : складено за даними 46; 48] 

Від’ємне сальдо торговельного балансу мали будівельні послуги (-28,1 

млн дол.)   і послуги, пов’язані з подорожами (-157,0 млн дол.). Але найбільш 

відчутним був дисбаланс торгівлі фінансовими і страховими послугами (-741,9 

млн дол.) та об’єктами інтелектуальної власності (-756,5 млн дол.). Наведені 

дані свідчать про значний відтік капіталу за кордон. Як наслідок, українська 

економіка втрачає чималі кошти, які могли б бути спрямованими на розвиток 

різних її сфер.  

Задля порівняння співвідношень експортно-імпортних операцій на 

окремих сегментах зовнішньої торгівлі послугами розглянемо коефіцієнти 

покриття (рис. 3.4). У 2013 р.  найвище значення коефіцієнта покриття  було в 

сегменті транспортних послуг (4,84), другу позицію посідали послуги з 

ремонту і технічного обслуговування (2,99), третю – послуги в сфері 

комунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги  (2,14). Імпорт послуг зі 

страхування і перестрахування в два рази перевищує експорт, по фінансовим 

послугам – в три рази, але найменшим попитом на зовнішньому ринку 
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користуються наші ліцензійні послуги та роялті – імпорт перевищує експорт у 

10 разів. 

 

       Рис. 3.4. Збалансованість зовнішньої торгівлі України на різних сегментах  

      комерційних послуг, 2013 р. 
          Джерело : складено за даними 46] 

 

В сегменті  ділових послуг (рис. 3.4) в цілому коефіцієнт покриття 

перевищував одиницю (1,10), проте в розрізі окремих категорій послуг 

значення коефіцієнтів значно варіювали (рис. 3.5). Найбільший  коефіцієнт 

покриття мала категорія послуг з досліджень та розробок (6,40), що дає 

підстави зробити висновок, що Україна є нетто-експортером  цих послуг. 

Профіцит торговельного балансу по категорії наукових і технічних 

(інжинірингових) послуг підтверджує коефіцієнт покриття на рівні 1,96. По 

іншим категоріям ділових послуг коефіцієнти покриття вказують на 

дисбаланси, зокрема, це стосується професійних та консалтингових послуг 

(0,89), операційного лізингу (0,83), послуг, пов’язаних з торгівлею та 

посередництвом (0,44).    
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Рис. 3.5. Збалансованість зовнішньої торгівлі України в сегменті ділових 

послуг, 2013 р.  
            Джерело : складено за даними 46] 

            У 2014 р. російська військова інтервенція в Криму та на сході України 

разом із всеохоплюючою економічною агресією негативно вплинули на 

економічну ситуацію в країні. Зруйновані багаторічні економічні зв’язки і 

міжрегіональні стосунки, транспортні і логістичні маршрути перевезень, 

погіршилися кредитні та інвестиційні рейтинги держави і приватних 

компаній. Все це відбилося на ефективності зовнішньоекономої діяльності. 

До окупації частка АР Крим у зовнішньоторговельному оброті України 

складала близько 1,5-1,6%, в обороті послуг – понад 2%. Коефіцієнт покриття 

експортом імпорту в АР Крим у 2013 р. становив 6,87, у м. Севастополі – 

8,11. Через втрату кримських морських портів і труднощі проходження 

торговельних суден через Керченську протоку суттєво зменшилися обсяги 

вантажопотоків, насамперед, перевалка зернових вантажів, залізорудної 

сировини та металопродукції. Крім портових потужностей, в Криму Україна 

втратила оздоровчий і рекреаційний потенціал півострова, понад 130 

туристичних об’єктів, які не лише приносили значні доходи, але й належали 

до пам’ятників державного і світового значення. За розрахунками експертів 

Національного інституту стратегічних досліджень [175], загальна сума втрат 

України у зв’язку з окупацією Криму на даний час оцінюється у понад 
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Втрати зовнішньої торгівлі України послугами  через окупацію Криму 

можна простежити за даними  табл. 3.3. Задля співставності даних обсяги 

експортно-імпортних операцій у 2013 р. наведені без  урахування окупованої 

території АР Крим і м. Севастополя. У 2014 р. обсяг експорту послуг 

становив 11273,3 млн дол., імпорту – 5676,1 млн дол. Порівняно із  2013 р. 

спостерігалися від’ємні показники як за торговельними потоками, так і за 

географічним виміром. Так,  експорт послуг в цілому скоротився на 2959,9 

млн дол. або на 20,8%, з них:  в країни СНД  на 31,1%,  в інші країни світу – 

на 13,7%, зокрема в країни ЄС – на 7,3%. Імпорт послуг також скоротився на 

1846,9 млн дол. або на 24,6%, зокрема:  з країн СНД  на 18,9%, з країн ЄС – 

на 31,1%,. В цілому профіцит торговельного балансу послугами з країнами 

СНД скоротилося на 1528,3 млн дол., з іншими країнами світу, навпаки,  

збільшилося на 415,3 млн дол. Коефіцієнт покриття імпорту експортом у 

2014 р. склав 1,99 (у 2013р. – 1,95). 

Таблиця 3.3  

Географічна структура торговельного балансу послуг* у 2014 р. 

 

Регіони  

Експорт Імпорт  

Сальдо, 

млн дол. 

 

у % до  

2013 р.  

млн  дол. 

 

у % до  

2013 р.  

млн дол. 

Усього 11273,3 76,0 5676,1 74,6 5597,2 

Країни СНД 4008,9 68,9 1188,8 81,1 2820,1 

 у т.ч. РФ 3520,8 67,0 874,1 70,9 2646,7 

Інші країни 

світу 7264,4 86,3 4487,3 74,1 2777,1 

у т.ч. країни    

           ЄС-28 

3889,0 92,7 2945,8 69,9 943,2 

 *Без урахування тимчасово окупованої території АР Криму і м. Севастополя.
 

              Джерело : складено за даними 47] 

Щодо видової структури послуг, то порівняно з 2013 р. зменшилися 

обсяги експортно-імпортних потоків практично по всім категоріям, крім  

послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг 

(табл. 3.4).  Так, експорт транспортних послуг через втрату портових 

потужностей у Криму і руйнування інфраструктури на сході країни та 
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зменшення транзиту газу зменшився  на 24,7%;   експорт послуг, пов’язаних з 

подорожами, зменшився на 37,5%. Через зниження економічної активності в 

країні зменшився експорт послуг з переробки матеріальних ресурсів на 

23,7%;  послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю, – на 34,4%; послуг зі 

страхування – у два рази; ділових (за рахунок скорочення професійних та 

консалтингових послуг) – на 19,7%.  

Таблиця 3.4  

Структура торговельного балансу за видами послуг* у 2014 р. 

 

Вид послуги згідно з 

КЗЕП 

Експорт Імпорт  

Сальдо, 

млн дол. 

 

у % до  

2013 р.  

млн  дол. 

 

у % до  

2013 р.  

млн дол. 

Усього 11273,3 76,0 5676,1 75,4 5597,2 

Послуги з переробки 

матеріальних ресурсів 1313,2 76,3 51,1 439,7 1262,1 

Послуги з ремонту та 

технічного 

обслуговування 294,2 84,1 106,8 86,9 187,4 

Транспортні послуги 6012,0 75,3 1345,3 79,6 4666,7 

Послуги, пов’язані з 

подорожами 

223,7 62,5 652,2 96,1 -428,5 

Послуги з будівництва 226,1 100,6 143,5 54,7 82,6 

Послуги зі страхування 42,9 49,1 80,9 48,3 -38,0 

Послуги, пов’язані з 

фінансовою діяльністю 

221,8 65,6 800,2 79,2 -578,4 

Роялті та інші послуги, 

пов’язані з використанням 

інтелектуальної власності 

50,6 52,0 428,4 51,0 -377,7 

Послуги в сфері 

комунікації, комп’ютерні 

та інформаційні послуги 

1614,7 109,3 498,7 71,6 1116,1 

Ділові послуги 1239,1 80,3 975,5 68,9 263,6 

Послуги приватним 

особам, культурні та 

рекреаційні послуги 

30,7 85,2 9,8 28,6 20,9 

Державні та урядові 

послуги 

4,5 26,3 583,9 98,3 -579,3 

 
*Без урахування тимчасово окупованої території АР Криму і м. Севастополя.

 

               Джерело : складено за даними 47] 
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Порівняно з 2013 р. зменшилися обсяги імпорту послуг, зокрема таких 

важливих компонент торгівлі послугами з країнами Європейського Союзу, 

як: фінансові послуги – на 24,7% ; послуги зі  страхування і  послуги, 

пов’язані з торгівлею продуктами інтелектуальної власності,  – майже в два 

рази; ділові послуги – на 31,1%. 

Незважаючи на значні втрати, у 2014 р. в цілому зафіксовано позитивне 

сальдо експортно-імпортних операцій в розмірі 5597,2 млн дол., що менше 

рівня 2013 р. на 1113,1 млн дол. Детермінантами позитивного сальдо були: 

транспортні послуги (+4666,7 млн дол.), послуги з переробки матеріальних 

ресурсів (+1262,1 млн дол.), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та 

інформаційні послуги (+1116,1 млн дол.), послуги з будівництва, ремонту та 

технічного обслуговування (+270 млн дол.), ділові послуги (+263,6 млн дол.).   

Серед від’ємних детермінант стану торговельного балансу послуг у 

2014 р. визначальними були: послуги, пов’язані з подорожами (-428,5 млн 

дол.), фінансові послуги (-578,4 млн дол.), роялті та ліцензійні виплати (-377,8 

млн дол.), а також державні та урядові послуги (-579,3 млн дол.).  

У 2014 р. головним торговельним партнером України став ЄС-28. 

Експорт послуг країнам ЄС становив 3889 млн дол., або 34,5% від загального 

обсягу експорту, порівняно з 2013 р. він зменшився на 306,7 млн дол. (-7,3%). 

Зокрема, скоротилися обсяги транспортних послуг на 171,2 млн дол., ділових 

– на 135,2 млн дол., пов’язаних з подорожами, – на 32,1 млн дол., пов’язаних 

з фінансовою діяльністю, – на 24,7 млн дол. Натомість зросли обсяги послуг у 

сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг на 113,9 млн 

дол.  

Серед країн ЄС-28 основними торговельними партнерами України 

залишились Німеччина, Велика Британія  та Кіпр, на які припадало 44,6% 

експорту та 58,5% імпорту. Обсяг наданих Німеччині послуг становив 16,5% 

від загального обсягу експорту послуг країнам ЄС (транспортні послуги, 

ділові, з переробки матеріальних ресурсів, у сфері телекомунікації, 

комп’ютерні та інформаційні); Великій Британії – 16,5% (транспортні, 
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послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні, ділові); Кіпру 

– 11,6% (транспортні, у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні, 

послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю,  ділові). 

Імпорт послуг від країн ЄС становив 2945,8 млн дол., або 51,9% від 

загального обсягу імпорту, порівняно з 2013 р. імпорт зменшився 

на 1266,2 млн дол. (-30,1%). Зокрема, серед послуг, одержаних від країн ЄС, 

скоротилися обсяги роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням 

інтелектуальної власності, – на 405,2 млн дол.; ділових послуг – на 315,9 млн 

дол.; послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних – 

на 181,3 млн дол.; транспортних – на 129,4 млн дол.  

Найбільшими постачальниками послуг в Україну з ЄС-28 були: Велика 

Британія – 23,3% від усіх послуг, які імпортуються (послуги, пов’язані з 

фінансовою діяльністю, транспортні, ділові послуги, роялті та ліцензійні 

платежі); Кіпр – 16,6% (послуги, пов’язані з подорожами та з фінансовою 

діяльністю, транспортні послуги, роялті та ліцензійні платежі); Німеччина –

16,4% (послуги з переробки матеріальних ресурсів, транспортні послуги, 

ділові, послуги з будівництва, у сфері телекомунікації, комп’ютерні та 

інформаційні). 

Як свідчать дані табл. 3.5, практично з усіма торговельними партнерами 

ЄС-28 Україна мала позитивне сальдо торговельного балансу послуг. 

Найбільш значимі розміри позитивного сальдо торгівлі були: з Німеччиною 

(159,1 млн дол.), Нідерландами (154,7 млн дол.), Данією (104,6 млн дол.), 

Італією (99,0 млн дол.). Винятком є країни, в структурі імпорту з яких значну 

частку складають послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю, це Велика 

Британія (47,7%) та Кіпр (29,6%).  Слід зауважити, що Кіпр є одним з 

інвесторів серед країн ЄС, що  здійснюють найбільші за обсягом інвестиції в 

економіку України (29,9% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій 

з країн ЄС). Отже, вивезений з України в офшорні зони капітал повертається 

у формі інвестицій. 
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В умовах трансформації глобалізаційних процесів у сучасному 

світовому господарстві євроінтеграційний процес нашої країни не слід 

розглядати лише як інституційне входження до ЄС. Насправді він охоплює 

весь спектр присутності України у європейській підсистемі міжнародних 

відносин, зокрема торговельно-інвестиційну інтеграцію. 

Таблиця 3.5  

Стан торговельного балансу послуг* за вектором «Україна-ЄС» 

 у 2014 р. 

 

 

Експорт Імпорт 
Сальдо, 

2014 р.   
млн дол. 

США 

у % до 

2013 р. 

млн. дол. 

США 

у % до 

2013 р. 

Країни ЄС 3889,0 92,7 2945,8 69,9 943,2 

в т. ч.      

Нiмеччина 643,3 94,5 484,2 77,8 159,1 

Велика Британія 641,4 85,2 686,2 64,7 –44,9 

Кiпр 451,5 111,6 488,7 48,0 –37,2 

Нiдерланди 282,0 192,9 127,2 63,3 154,7 

Польща 199,7 91,7 144,9 86,5 54,9 

Австрiя 196,5 89,7 157,6 75,5 39,0 

Латвія 150,6 224,1 85,3 138,8 65,3 

Італія 143,3 97,8 44,4 77,1 99,0 

Данія  132,4 89,0 27,8 84,1 104,6 

Франція 124,4 89,4 116,3 72,7 8,2 

     *Без урахування тимчасово окупованої території АР Криму і м. Севастополя.
 

               Джерело : складено за даними 47] 

У 2014 р. в торгівлі послугами дещо пожвавилось співробітництво 

регіонів України з країнами ЄС-28. У переважній більшості областей  експорт 

послуг за 2014 р. зріс, зокрема: у Житомирській обл. на 36,4%, у 

Миколаївський – на 13,5%, у Кіровоградській – на 12,3%; найменший приріст 

виявився у  Львівський обл. – 2,1%.  Імпорт послуг, напаки, в усіх областях, 

крім Черкаської, зменшився: найменше  в Полтавській обл. (-2,1%), 

найбільше  – у Вінницькій (-58,6%). Загалом, розподіл регіонів України за 

участю у формуванні обсягів зовнішньої торгівлі послугами залишається 
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вкрай нерівномірним. Аналіз експортно-імпортних потоків  в розрізі регіонів  

свідчить про концентрацію їх у м. Києві (у 2014 р. 29,6% експорту і 43,3% 

імпорту). У 2014 р. м. Київ і  вісім областей формували 59,7% сальдо 

торговельного балансу послуг (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6  

Структура експортно-імпортного потоку «Україна-ЄС» 

 за регіонами* у 2014 р. 

 

 Регіон Частка в загальному обсязі, % Сальдо, млн  дол. 

експорту імпорту 

Одеська 8,9 3,6 804,2 

Миколаївська 4,1 0,9 414,1 

Львівська 3,6 1,5 321,4 

Дніпропетровська 3,3 6,5 5,3 

Київська 3,2 3,9 134,4 

Харківська 2,5 2,2 156,8 

Закарпатська 1,8 0,6 167,8 

Запорізька 1,7 1,3 118,5 

м. Київ 29,6 43,3 878,3 

Разом 52,7 59,7 2557,7 

 
*Без урахування тимчасово окупованої території АР Криму і м. Севастополя.

 

           Джерело : складено за даними 47] 

Задля активізації участі регіонів у міжнародній торгівлі послугами 

необхідно в системі заходів реалізації Національної експортної стратегії 

України розробити регіональні програми зовнішньоекономічної діяльності 

відповідно до стратегічних цілей та пріоритетів, посилити повноваження 

органів місцевої влади у виборі пріоритетних напрямів участі  у міжнародній 

торгівлі, широко залучати середній та малий бізнес до зовнішньої торгівлі, 

насамперед у рамках транскордонного співробітництва.  Саме регіони  мають  

реальні перспективи щодо розвитку міжнародного туризму (сільського, 

лікувально-оздоровчого, «зеленого»), отже необхідно розробити методично-

правову базу щодо визначення організаційних умов надання туристичних 

послуг та  механізми  стимулювання розвитку туристичної галузі. 
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3.2.  Міжнародна конкурентність окремих сегментів зовнішньої  

                      торгівлі   України послугами 

 

 

   Формування глобальних світових ринків, посилення взаємодії та 

інтеграції національних економік, усунення бар’єрів на шляху входження до 

ринків  призводять до посилення конкуренції між країнами та регіональними 

угрупуваннями. Кожний суб’єкт зовнішньоторговельних відносин 

функціонує у певному конкурентному середовищі і, щоб зайняти бажану 

частку на конкретному сегменті ринку, повинен пристосуватися до 

особливостей цього середовища, виявляти ті ключові фактори, які формують 

конкурентні переваги, та спрямовувати свою діяльність на максимальне їх 

використання.  

Конкурентні переваги можуть мати різний рівень ієрархії (належати до  

виробництва окремих видів товарів (послуг), до підприємства, галузі або 

виду діяльності, до економіки в цілому), ґрунтуватися на цінових і нецінових 

факторах, різнитися терміном дії і фазами життєвого циклу, для якого 

характерним є «старіння» наявних переваг і заміна їх новими.  

В економічній літературі [62; 86; 134] конкурентні переваги,  пов’язані 

з діяльністю суб’єктів ринкового середовища, класифікують на: ресурсні 

(доступ до ресурсів і системи ефективного їх використання), технологічні 

(сучасне обладнання, патентовані технології), інтелектуальні (управлінські) 

та інноваційні (впровадження радикально нових технологічних і 

організаційних рішень). Різні варіанти поєднання конкурентних переваг  

формують певну потенційну спроможність економічного суб’єкта чи товару 

(послуги)  конкурувати на ринку,  тобто бути конкурентоспроможним.  

Конкурентоспроможність, акумулюючи в собі комплекс конкурентних 

переваг економічного суб’єкта чи товару (послуги), надає йому потенційну 

можливість протистояти конкурентам і забезпечувати бажану конкурентну 

позицію на відповідному сегменті ринку. Здатність економічного суб’єкта чи 
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товару (послуги) зберігати і покращувати свої конкурентні позиції в 

конкурентному середовищі отримала втілення в категорії 

«конкурентостійкість», в економічній літературі  частіше використовують  її 

синонім – конкурентність [170; 171].  

Отже, визначальними характеристиками ринкової конкуренції є:  

– конкурентні переваги  як базис конкурентоспроможності;  

– конкурентоспроможність як потенційна спроможність  суб’єкта чи 

товару (послуги) зайняти і зберігати свою конкурентну позицію у 

конкурентному середовищі;  

– конкурентність (конкурентна стійкість) як здатність еластично 

пристосовуватися до мінливих внутрішніх і зовнішніх умов конкурентного 

середовища; 

– конкурентна позиція суб’єкта на тому чи іншому сегменту ринку.   

Сутність названих категорій конкуренції більш повно проявляються 

через їхні властивості. Перша властивість – це  порівняльний,  відносний  

характер. Конкурентоспроможність, як і конкурентні переваги, може бути 

оцінена лише з погляду їхньої переваги над аналогічними конкуруючими 

суб’єктами..  Друга властивість – динамічність, тобто зміна у часі. Ринкові 

відносини і сам ринок постійно змінюються. Динаміку конкурентних переваг 

можна розглядати  в рамках концепції життєвого циклу, що вимагає 

постійного моніторингу тенденцій їх розвитку і своєчасного застосування 

дієвого комплексу заходів з підтримки розвитку наявних і формування нових 

конкурентних переваг.  

Формування конкурентних переваг у широкому значенні 

трансформується в завдання адаптації системи управління до змін 

конкурентного середовища, що дає змогу швидко й точно визначати напрями 

підвищення конкурентоспроможності і утримувати конкурентну позицію. 

Сполучною ланкою між конкурентоспроможністю і конкурентною позицією 

є конкурентність. 
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Взаємозв’язок між названними категоріми конкуренції схематично подано 

на  рис. 3.6. 

 

   Рис. 3.6. Взаємозв’язок  категорій конкуренції 
        Джерело : складено автором за 134; 171] 

З огляду на конкурентну позицію суб’єкта ринку і конкурентні 

переваги  формується конкурентна стратегія. Існує широкий спектр стратегій 

ринкової конкуренції, спрямованих на адаптацію суб’єкта до змін в умовах 

конкуренції та забезпечення його конкурентоспроможності.  Конкурентна 

позиція кожного суб’єкта ринку набуває конкретної форми лише у певний 

момент (період) часу в порівнянні з іншими конкурентами, відображуючи 

становище,  що фактично склалося на ринку. Так, Україна, згідно з 

рейтингом глобальної конкурентоспроможності (Звіт Всесвітнього 

економічного форуму),  у 2014-2015 рр. посідала 76-те місце серед 144 країн 

світу з індексом 4,10 бала. Порівняно з 2013-2014 рр. позиція України в 

рейтингу глобальної конкурентоспроможності піднялася на 8 балів, 

незважаючи на складні процеси світової рецесії та військову агресію на Сході 

України [185]. 

Рейтинг глобальної конкурентоспроможності оцінює й аналізує 

здатність країн створювати і підтримувати глобальне середовище, в якому 

суб’єкти ринку мають можливість ефективно конкурувати. Україна як 

суб’єкт зовнішньоекономічних відносин останнім часом демонструє низький 

рівень конкурентоспроможності. Динаміка макроекономічних показників 

свідчить про низьку результативність макроекономічної політики та 
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переваги 
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обмежені можливості  підвищення конкурентоспроможності української 

економіки (табл. 3.7).  

Результативність  функціонування зовнішньоекономічного сектора 

України має спадний характер: зростає дефіцит кумулятивного 

торговельного балансу (товари + послуги) і зовнішня заборгованість. У 2014 

р.  Україна втратила у взаємовідносинах з іншим світом понад 50 млрд  дол., 

в % до ВВП дефіцит  торговельного балансу товарів і послуг становив  

3,53%, зовнішня заборгованість сягнула 40,2%. Серед наведених показників 

позитивну картину демонструють лише показники збалансованості 

зовнішньої торгівлі послугами: профіцит балансу послугами відносно  ВВП 

за 2008-2013 рр. коливався в інтервалі [2,94  4,63%], коефіцієнт покриття – в 

інтервалі [1,82  2,21].  

Таблиця 3.7 

Динаміка макроекономічних показників, пов’язаних із  

зовнішньоекономічним сектором  України за 2008-2013 рр. 

Показники 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Реальний ВВП, в % до 

попереднього року 
2,3 -15,1 4,1 5,2 0,2 -4,6 

Баланс зведеного 

бюджету, в % до ВВП 
-1,5 -4,1 -6,0 -1,8 -3,6 -4,4 

Державний та 

гарантований державою 

борг, в % до ВВП 
13,7 32,2 39,8 35,8 36,6 40,2 

Кумулятивне сальдо 

торговельного балансу, 

в % до ВВП 
-7,54 -1,18 -2,2 -4,03 -5,12 -3,53 

Коефіцієнт покриття 

імпорту експортом 

(товари і послуги) 
0,85 0,97 0,95 0,93 0,90 0,92 

Сальдо торговельного 

балансу послуг, в % до 

ВВП 
2,94 3,78 4,63 4,57 3,87 3,97 

Коефіцієнт покриття 

імпорту експортом 

(послуги) 
1,82 1,86 2,16 2,21 2,02 1,95 

       Джерело : складено за даними 87; 92] 
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Нестійкість конкурентних позицій українських експортерів на світових 

ринках послуг проявлялась волатильністю експортної квоти, що за відносно 

стабільної імпортної квоти безпосередньо впливало на збалансованість 

експортно-імпортних потоків. Виявлена синхронність динаміки коефіцієнта 

покриття і експортної квоти як основного статистичного індикатора участі 

країни в міжнародній торгівлі послугами. Характер зміни обох показників за 

2004-2014 рр. апроксимується поліном 3-го ступеня (рис. 3.7). 
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               Рис. 4. Тенденції експортної квоти послуг і коефіцієнта покриття за 

      2004–2014 рр.  
            Джерело:  розраховано за даними [87; 46] 

Залежність коефіцієнта покриття y від експортної квоти х та інших 

факторів, які акумулює фактор часу t,  описується рівнянням регресії:  

Y = 0,523 + 0,239x – 0,053t, 

                      (3,85)       (-3,45) 

В дужках вказані значення критерію Стьюдента, згідно з якими 

коефіцієнти регресії з імовірністю 0,95 слід визнати істотними (критичне 

значення  t1-0.05(8) = 2,31).  

Коефіцієнти регресії свідчать про прямий зв’язок експортної квоти і 

коефіцієнта покриття. Щодо інших факторів (макроекономічних, правових, 

y = -0,0171t3 + 0,3322t2 - 1,7101t + 9,4343
R² = 0,6232
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політичних), то за фіксованого рівня експортної квоти вони чинять 

негативний вплив на збалансованість зовнішньої торгівлі послугами. На 

основі регресійного рівняння визначено очікуваний у 2015 р. коефіцієнт 

покриття. За умови, що експортна квота залишиться на рівні 2014 р., 

точковий прогноз коефіцієнта покриття у 2015 р. з імовірністю 0,95 мав би 

становити 1,93, довірчі його межі 1,722,13 Фактичний рівень коефіцієнта 

покриття 1,85 потрапляє в довірчі межі 

Судячи з динаміки показників, участь України в міжнародній торгівлі 

послугами зростає, але темпи зростання складно назвати задовільними. Задля 

розширення присутності України на світових ринках послуг необхідно 

підвищити результативність і міжнародну конкурентність сфери послуг. 

Формування конкурентних стратегій на ринку послуг ускладнюється 

поліструктурним складом самої сфери. Кожному її сегменту притаманні  свої 

конкурентні переваги і потенційні можливості забезпечення 

конкурентоспроможності, відповідно, на різних сегментах ефективними 

будуть різні конкурентні стратегії. Першочерговим завданням нам видається 

оцінювання рівнів збалансованості торгівлі послугами на окремих сегментах 

ринку, і з позицій конкурентності  останніх визначати пріоритетні напрями 

своєї участі в міжнародній торгівлі.   

 Міжнародна конкурентність як економічна категорія наразі чітко не 

визначена і постійно еволюціонує під тиском реальних економічних 

процесів. Найбільш розгорнуто, на наш погляд, її досліджує Б. Шлюсарчик 

[170; 171]. На відміну від конкурентоспроможності (потенційної можливості 

економічного суб’єкта досягти певного успіху) і конкурентної позиції  

(реалізованого потенціалу), він трактує конкурентність як здатність 

економічного суб’єкта еластично пристосовуватися до мінливих внутрішніх і 

зовнішніх умов та його схильність до посилення власних конкурентних 

позицій. Конкурентність пов’язують з поняттям релятивності (відносності), а 

тому статистичним її вимірником логічно виступає не абсолютна, а відносна 

величина.  
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 Отже, міжнародна конкурентність – це комплексна порівняльна 

характеристика суб’єкта  економічної діяльності відносно конкурентів, що 

характеризує  його внутрішній потенціал, конкурентну позицію на відповідному 

сегменті ринку і здатність утримувати її в умовах нестабільного зовнішнього 

середовища. Адаптацію суб’єктів зовнішньоторговельних відносин до 

процесів глобальної конкуренції можна виміряти системою показників,  

серед яких:  одиничні показники – для окремих параметрів об’єкта торгівлі, 

групові – для певних груп параметрів (технічних, економічних, нормативних) 

та  інтегральні, які синтезують  конкурентоспроможність за комплексом 

різних груп параметрів.  Перелік показників конкурентоспроможності 

залежить від об’єкта досліджень, а також від обраної методики її визначення. 

Очевидно, вимірювання міжнародної конкурентоспроможності товарів 

(послуг) має спиратись на показники збалансованості та результативності 

зовнішньої торгівлі, передусім на співвідношення експортно-імпортних 

потоків.  

Основними статистичними індикаторами збалансованості зовнішньої 

торгівлі є  сальдо торговельного балансу (С = Х – М) та коефіцієнт  покриття 

(Р = Х : М), де Х – експорт, М – імпорт. Саме характер динаміки коефіцієнтів 

покриття Pj в літературі розглядають як здатність економічного суб’єкта 

пристосовуватися до мінливого конкурентного середовища та його 

схильність до посилення власних конкурентних позицій [11; 171], а відносну 

величину динаміки коефіцієнтів покриття j-го виду послуг називають  

індексом конкурентності:  

0jjtjt :С PP , 

де Cjt – індекс конкурентності, визначають відносно певної бази;  

0t ,PP  – коефіцієнт  покриття в t-ому і базисному періодах відповідно. 

Якщо протягом певного часу індекс конкурентності j-го виду послуг Cj 

перевищує одиницю (чи 100%), можна зробити висновок, що країна на 

зовнішньому ринку відповідного виду послуг утримує конкурентну перевагу 
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над партнером або над іншим потоком, а ряд динаміки індексів  вказує 

напрямок зміни конкурентної стійкості товару чи послуги. На рис. 3.8 

схематично представлено взаємозв’язок індекса конкурентності зі 

статистичними показниками масштабу та збалансованості зовнішньої 

торгівлі.  

 

Рис. 3.8. Взаємозв’язок показників збалансованості та конкурентності 

          зовнішньої торгівлі 
Джерело: складено автором за [23; 171] 

 Проаналізуємо характер динаміки коефіцієнтів збалансованості 

торгівлі послугами на різних його сегментах. В табл. 3.8 наведені коефіцієнти 

покриття для учасників міжнародної торгівлі на глобальному рівні. Динаміка 

коефіцієнтів дає підстави стверджувати, що: 

– в країнах-членах СОТ збалансованість торгівлі послугами стабільна, 

експорт перевищує імпорт в 1,07 – 1,08 разів; 

– в країнах Європейського Союзу і в США збалансованість торгівлі 

послугами зростає, при цьому для США  характерні випереджальні темпи 

зростання; 
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– характерна для країн СНД незбалансованість торгівлі послугами 

поглиблюється, особливо інтенсивно в Російській Федерації,  яка є нетто-

імпортером послуг. 

Для кожної країни характерна своя структура, рівень збалансованості і 

конкурентності торгівлі послугами.  

Таблиця 3.8 

Динаміка  збалансованості торгівлі послугами на світовому ринку 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Країни-члени 

СОТ (160) 

1,081 1,083 1,081 1,081 1,074 1,082 

Країни ЄС-28 1,130 1,130 1,154 1,178 1,183 1,202 

США 1,383 1,395 1,443 1,493 1,511 1,534 

Японія 0,875 0,856 0,891 0,860 0,814 0,896 

СНД 0,746 0,770 0,731 0,745 0,687 0,656 

РФ 0,687 0,702 0,625 0,625 0,559 0,527 

Україна* 1,82 1,86 2,16 2,21 2,02 1,95 

Джерело : складено за даними 182]; Україна * -  за даними [46; 48] 

Партнерами України в торгівлі послугами є понад 200 країн  з усіх 

регіонів світу. В табл. 3.9 наведені індекси конкурентності  зовнішньої 

торгівлі України послугами за регіонами світу.  

Таблиця 3.9  

Індекси конкурентності зовнішньої торгівлі України послугами 

 за регіонами світу (2008 = 1,0) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

СНД 1,211 1,487 1,326 1,201 1,012 

Європа 0,929 1,138 1,218 1,101 1,168 

Азія 0,938 0,735 0,710 0,707 0,777 

Африка 1,630 1,455 1,954 2,086 1,997 

Америка 1,135 0,990 1,186 1,358 1,384 

Джерело : складено за даними 182] 
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Як свідчать дані, конкурентність торгівлі послугами з країнами Європи, 

Америки і Африки зростає, з країнами СНД – зменшується, а з країнами 

Азійського регіону  українська сфера послуг виявилася неконкурентною.   

Міжнародну конкурентність України на окремих сегментах торгівлі 

послугами можна простежити за даними  табл. 3.10.  

Таблиця 3.10 

Індекси конкурентності зовнішньої торгівлі України  

 за видами послуг 

Вид  послуг згідно з 

КЗЕТ 

Індекси конкурентності  (2008=1,0) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Транспортні послуги 
1,365 1,452 1,240 1,079 1,057 0,976 

Послуги, пов’язані з 

подорожами 
0,914 0,949 0,850 0,838 0,669 0,294 

Послуги, пов’язані з 

фінансовою діяльність 
0,849 1,322 0,985 0,786 1,039 0,843 

Послуги зі страхування 
0,571 0,605 0,898 0,699 0,508 0,515 

Роялті та ліцензійні 

платежі 
0,406 0,688 0,812 0,971 0,826 0,870 

Послуги в сфері 

телекомунікацій 
0,882 1,170 1,074 0,984 0,484 0,789 

Комп’ютерні послуги 
1,264 1,195 1,420 2,169 2,181 3,237 

Інформаційні послуги 
3,325 7,396 6,438 3,754 5,964 6,893 

Послуги з будівництва 
0,634 1,073 1,098 0,691 0,724 1,276 

Послуги з ремонту та 

технічному 

обслуговуванню 
0,838 0,811 1,264 1,104 0,259 0,237 

Ділові послуги загалом 
0,975 1,030 1,090 1,179 1,023 1,186 

Послуги дослідження та 

розробки (R&D) 
1,930 2,711 3,222 3,478 3,900 4,927 

Наукові і технічні 

послуги 
1,652 1,460 1,196 1,598 1,660 2,269 

Професійні та 

консалтингові послуги 
0,718 0,835 1,051 1,180 0,913 1,373 

Джерело : розраховано автором за даними 46; 47; 48] 

  *без  урахування окупованої території АР Крим і м. Севастополя 

 Характер динаміки індексів конкурентності дає підстави зробити такі 

висновки. 
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• Посилення позицій України у міжнародній торгівлі послугами пов’язано, 

перш за все, з експортом високотехнологічних послуг, про що свідчать 

стабільно високі рівні збалансованості експортно-імпортних потоків і 

конкурентності комп’ютерних та інформаційних послуг, послуг 

досліджень та розробок (R&D), наукових і технічних послуг. 

• Попри високий рівень збалансованості зовнішньої торгівлі 

транспортними послугами (у 2013 р. Р = 4,84), Україна втрачає свої 

позиції на ринку міжнародних перевезень: індекс конкурентності  

транспортних послуг зменшився з 1,365 у 2010 р. до 0,976 у 2014 р. 

Знижується конкурентність послуг у сфері телекомунікації, послуг з 

ремонту і технічного обслуговування. Не витримують міжнародної 

конкуренції послуги, пов’язані з подорожами.  

• Дисбаланс торгівлі послугами  по категорії «Роялті та інші послуги, 

пов’язані з використанням інтелектуальної власності» зумовлений низьким 

рівнем інноваційної діяльності підприємств України (переважно через 

нестачу коштів)  та  недосконалою  системою захисту  прав інтелектуальної 

власності. Коефіцієнт покриття  коливався від 0,134 у 2008 р. до 0,114 у 

2013 р.  

• Основною детермінантою незбалансованості і вкрай низької 

конкурентності послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю і 

страхуванням, є  слабкість фінансово-банківських інституцій України. У 

2013 р. коефіцієнт покриття по категорії послуг, пов’язаних з фінансовою 

діяльністю, становив 0,345, послуг зі страхування – 0,523. 

Отже, в умовах поглиблення процесів глобалізації характерними 

особливостями розвитку національної економіки стають: поміркована 

торговельна відкритість, інноваційнійсть експорту та імпорту послуг, а також 

дієвий механізм державного сприяння розвитку сфери послуг. Оптимізація 

співвідношення експорту / імпорту послуг своєю чергою сприятиме 

зростанню  конкурентності національної економіки і зміцненню 

зовнішньоекономічної позиції України. 
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    3.3. Пріоритетні напрями активізації  участі України в міжнародній 

                 торгівлі послугами  

 

 

Важливим критерієм конкурентних переваг країни на світових ринках 

аналітики вважають структуру експорту [138]. Моноспрямований характер 

українського експорту, в структурі  якого домінують транспортні послуги 

(56,1%), обмежує присутність України на інших сегментах світового ринку – 

частка України у світовому експорті послуг становить лише 0,6%, в імпорті – 

0,2%.  Для посилення участі України в міжнародній торгівлі послугами 

необхідно активізувати експортний потенціал тих галузей, які визначають 

сучасні тенденції розвитку сервісної економіки й успішно адаптуються до 

глобального конкурентного середовища.  

Найбільш динамічний сегмент у структурі міжнародної торгівлі  – 

високотехнологічні послуги. Трактування високотехнологічних послуг 

грунтується на критерії наукомісткості (knowledge intensive), використання 

якого дозволяє визначити коло послуг нової інноваційної економіки для 

цілей як статистичного обліку,  так і наукового аналізу. За критерієм 

наукомісткості до високотехнологічних послуг належать сектори КЗЕП на 

рівні 4-значних кодів (рис. 3.9): 

– послуги в сфері телекомунікації (09.01), комп’ютерні (09.02) та 

інформаційні послуги (09.03); 

– послуги з досліджень та розробок (10.01);  

– наукові та технічні послуги (10.03); 

– професійні та консалтингові послуги (10.02). 

Згідно з прогнозами, міжнародна торгівля високотехнологічними 

послугами і надалі розвиватиметься випереджальними темпами, що 

неодмінно спричинить загострення конкуренції на міжнародних ринках 

послуг, відповідно, буде зростати значення конкурентних переваг і 

конкурентності.  
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         Рис. 3.9. Високотехнологічні  послуги українського експорту, які  

         виявляються конкурентностійкими на зовнішніх ринках  
          Джерело: складено автором на основі [60] 

 

  В Україні, як свідчать дані табл. 3.10, високотехнологічні послуги є 

конкурентною статтею експорту з активним торговельним сальдо, внесок 

останнього у формування профіциту торговельного балансу послуг 

поступово зростає. Індекс конкурентності інформаційних послуг за період 

2009-2014 рр. зріс з 3,325 до 6,893, комп’ютерних – з 1,264 до 3,237, послуг 

дослідження та розробок – з 1,930 до 4,927, інжиніронгових послуг – з 1,652 

до 2,269. 

У 2014 р. п’ята частина профіциту торговельного балансу послуг була 

забезпечена  послугами в сфері телекомунікації, комп’ютерних та 

інформаційних послуг (коди 9.01 – 9.03) і  майже десята частина – діловими 

послугами (коди 10.1 – 10.3). 

Одним з перспективних і сприятливих для посилення участі України в 

міжнародній торгівлі послугами є ІТ-аутсорсинг. У 2012 р. ринок ІТ-

аутсорсингу оцінювався в 1,6 млрд дол., 90% послуг були надані зарубіжним 

замовникам [54]. Крім «традиційно комп’ютерного» аутсорсингу, який 

передбачає розробку і супроводження різних комп’ютерних систем, 

Інформаційні 

Комп’ютерні 

Наукові і технічні 

послуги 

Послуги  в області 

досліджень 

і розробок (R&D) 

Бізнес-послуги 

Телекомунікаційні 

 

Високотехнологічні  

послуги 
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зростають обсяги  послуг, наданих контакт-центрами (до 100 млн дол. в рік). 

В активі українських аутсорсингових компаній успішно виконані проекти 

для  NASA, Boeing та інших світового рівня організацій. Відмінну репутацію 

мають українські аніматори і розробники спец-ефектів у Голівуді. За 

статистикою до 30% комп’ютерної графіки в американських фільмах 

виконано в нашій країні [68].  

На думку спеціалістів  ринку ІТ-аутсорсингу, для того, щоб Україну 

сприймали як учасника глобального ринку, необхідно забезпечити прозорість 

ведення бізнесу, покращати інвестиційний клімат, підвищити якість освіти за 

напрямом ІТ- технологій та рівень знання англійської мови.  

Україна все ще має значний науково-технічний потенціал та 

напрацювання у багатьох наукомістких галузях (літако- і ракетобудування, 

супутникові технології, біотехнології, «зелена» енергетика та інші), 

потужність якого дозволяє країні бути нетто-експортером R&D-послуг. 

Зокрема, у торгівлі з країнами СНД вітчизняний експорт R&D-послуг за 

2008–2013 рр. переважав імпорт у 3,4 – 4,5 раза, а з країнами ЄС – у 3,7-7,4 

раза [105; 146]. 

 Проте відсутність чіткої стратегії використання та розвитку 

вітчизняного науково-технічного потенціалу призвела до зростання розриву 

між наукою і виробництвом, безсистемного та неефективного використання 

коштів, спрямованих на фінансування наукової і науково-технічної 

діяльності, низьких показників комерціалізації інновацій. Протягом багатьох 

років інноваційна активність промислових підприємств залишається на вкрай 

низькому рівні – у 2013 р. інноваційною діяльністю займалися лише 16,8 % 

підприємств промисловості, впроваджували інновації – 13,6% [105].  

За результатами досліджень рівня інноваційної діяльності у сфері 

послуг сумарний індекс інновацій в цілому по країні становить 3,4 [40, с. 55-

56]. При цьому найбільші його значення (7,5 і 6,5) спостерігається на 

підприємствах, які за КВЕД-2010 ідентифікуються як «комп’ютерне 

програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність» (секція J, код 
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62) та «телекомунікації» (секція J, код 61); найменше значення цього індекса 

(1,2) в сфері надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 

забезпечення (секція K, код 64). 

На жаль, в Україні існує чимало об’єктивних перешкод і труднощів на 

шляху формування «економіки знань», забезпечення структурних реформ на 

інноваційних засадах, а спадна динаміка рівня витрат на фінансування 

науково-технічних робіт з 1,03 % ВВП у 2005 р. до 0,77 % ВВП у 2013 р. (за 

прийнятного значення 2% ВВП) свідчить про посилення загроз інноваційній 

безпеці держави. 

Об’єктом міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями, на 

відміну від торгівлі товарами, є продукти інтелектуальної праці у формі 

патентів, ліцензій, товарних знаків, промислових зразків, а також технічні 

знання і досвід, об’єднані поняттям ноу-хау. 

Частка України на світовому ринку об’єктів інтелектуальної власності 

за оцінками Всесвітньої організації інтелектуальної власності не перевищує 

0,1%. Сальдо зовнішньої торгівлі за статтею «Роялті та інші послуги, 

пов’язані з використанням інтелектуальної власності» стабільно від’ємне, у 

2014 р.  імпорт перевищив експорт на 377,7 млн  дол. США; з них майже 

60,0% припадає на країни ЄС.  

Низький рівень інноваційної діяльності зумовлений як скороченням 

обсягів науково-дослідних робіт, так і недосконалою системою захисту прав 

інтелектуальної власності. У 2014 р. за індексом прав власності, 

оприлюдненим Альянсом прав власності,  Україна посідала 95 позицію серед 

130 країн, зокрема, за  субкатегорією «захист інтелектуальної власності» – 

110 сходинку, за рівнем захисту від піратства – 97-у. За останні роки ситуація 

щодо захисту інтелектуальної власності в Україні залишається практично 

незмінною, загальний бал коливається в межах 3,9 – 4,2 (для порівняння в 

Швеції 8,5). Внаслідок безперешкодного копіювання та використання 

контрагентами інноваційних продуктів Україна втрачає інтелектуальний 

потенціал. 
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 Інертність держави у сприянні патентно-ліцензійному захисту 

українських об’єктів інтелектуальної власності за кордоном звужує 

географічний ареал їх реалізації, а європейський інноваційний ринок  ще 

тривалий час буде недоступним для вітчизняних технологій. Як свідчать дані 

табл. 3.11, присутність України на ринках науково-технічних досягнень 

обмежена, кількість отриманих охоронних документів на об’єкти 

промислової власності в іноземних  патентних відомствах незначна, надто в 

країнах ЄС.  Пояснюється це, насамперед, високою вартістю патентування, за 

даними Українського інституту промислової власності вартість 

європейського патенту для комерційної юридичної особи коливається від 3 

до 35 тис. євро.  

Таблиця 3.11 

Торгівля України  науково-технічними досягненнями у 2013 р. 

 

Види патентно-

ліцензійної роботи 

Подано заявок / отримано охоронних документів у 

патентних відомствах інших країн 

В усіх країнах-

контрагентах 

У країнах ЄС 

Винаходи 523/252 43/13 

Корисні моделі 264/167 19/14 

Промислові зразки 139/61 10/1 

Джерело: складено за даними [105] 

Співробітництво в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

може надати нового імпульсу інноваційним зрушенням у вітчизняному 

промисловому секторі завдяки розширенню можливостей участі України у 

програмах науково-технічного розвитку ЄС та її інтеграції до Європейського 

дослідницького простору. На сьогодні всі програми ЄС з фінансування 

досліджень та інновацій об’єднані у Рамковій програмі ЄС з досліджень та 

інновацій «Горизонт 2020» з терміном дії 2014-2020 рр. та бюджетом близько 

70 млрд євро. 

 Посилення конкурентних позицій України на ринках науково-

технічних досягнень неможливе без підвищення рівня фінансування 

наукових досліджень і розробок, створення механізму ефективної 
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капіталізації інтелектуального потенціалу та формування інститутів 

інноваційної економіки. Актуальним залишається удосконалення системи 

захисту прав інтелектуальної власності й суміжних з ними прав, дотримання 

загальновизнаних на міжнародному рівні підходів до забезпечення такого 

захисту відповідно до положень багатосторонньої Угоди в рамках  WTO про 

торговельні аспекти прав інтелектуальної власності   ТRIPS. 

Розвиток науки, інформаційно-комунікаційних технологій і наявність 

висококваліфікованої робочої сили є необхідними передумовами для 

реалізація стратегії переходу вітчизняної сфери послуг на інноваційно-

інвестиційну модель розвитку, що своєю чергою дозволить стимулювати 

технологічний прорив в інших секторах економіки, активізувати всі види 

економічної діяльності, сприяти розвитку ІТ-освіти, залучати hi-tech 

інвестиції в українську економіку. Слід також пам’ятати, що 

високотехнологічні послуги конкурентоспроможні, це одна з важливих 

складових економічної безпеки країни. 

Проте задля підвищення своєї конкурентоспроможності країни не 

можуть покладатися лише на розвиток інфраструктури ІКТ, переваги ІКТ 

можуть бути реалізовані тими країнами, які сформували цілісну стратегію, 

націлену на створення умов для підвищення навичок, розвитку інновацій і 

умов для підприємництва, які будуть працювати з сучасною 

інфраструктурою.  

 Досвід як розвинених країн, так і тих, що розвиваються, свідчить про 

те, що зростання експортно-орієнтованої сфери послуг у країні зазвичай 

відбувається після розширення попиту на послуги всередині країни.  Отже, 

серед стратегічних пріоритетів України має бути розвиток конкурентного 

середовища на внутрішньому ринку з метою підвищення якості послуг та 

конкурентоспроможності вітчизняних провайдерів на міжнародному ринку 

послуг. Тут доцільно скористатись іноземним досвідом, який надає широкий 

спектр економічних механізмів у площині як державної підтримки 

інноваційних процесів у національному господарстві, так і державного 
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сприяння зовнішній торгівлі експортерів, виходу суб’єктів сфери послуг на 

міжнародні ринки за посередництва фінансових, інституційних і політичних 

інструментів, включно з регіональними угодами про вільну торгівлю. 

Загальнодержавні програми підтримки експорту використовувалися 

багатьма азійськими країнами. Сутність таких програм зводиться до 

фінансової допомоги експортерам (включаючи субсидування експорту), до 

надання дешевих кредитів під експорт, податкових і митних пільг, 

інформаційних, рекламних і маркетингових послуг. 

Однією з причин недостатньої реалізації експортного потенціалу 

України є те, що експорт послуг здійснюється в основному через 

транскордонні поставки, тоді як розвинуті країни надають їх переважно через 

підприємства, спеціально створені на територіях країн-споживачів (способом 

комерційної присутності). В Україні багато іноземних банків і компаній 

створили розгалужену мережу філій та дочірніх компаній, обслуговуючи 

через них своїх і місцевих споживачів. Зважаючи на тенденцію зростаючої 

транснаціоналізації міжнародного ринку послуг та необхідність 

протистояння зарубіжним ТНК у конкурентній боротьбі, Україні потрібно 

формувати власний транснаціональний капітал для самостійного виходу на 

цей ринок, поширювати на ньому свою комерційну присутність. 

Першорядною передумовою розвитку національних сервісних компаній і 

виходу їх на міжнародні ринки послуг є забезпечення внутрішньоекономічної 

стабілізації (фінансової, бюджетної, цінової та ін.). Для України – це 

стратегічні пріоритети розвитку економіки загалом. 

На особливу увагу держави заслуговує національна транспортна 

система, інтеграція українських транспортників до міжнародного ринку 

транспортних послуг, передусім до європейського ринку.  Вигідне 

географічне розташування України на перетині осей Схід–Захід та Північ–

Південь, наявність ГТС, розвинена мережа залізничного сполучення і щільна 

мережа автомобільних доріг, незамерзаючі морські торговельні порти 
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Чорноморсько-Азовського басейну –– це реальний ресурс посилення участі 

України на ринку міжнародних перевезень.  

Проте через відсутність послідовної реалізації загальної стратегії 

розвитку транспорту та програм розвитку для окремих його видів 

транспортна система України  багато в чому не відповідає світовим 

стандартам, це стосується інфраструктури, обладнання, внутрішніх норм і 

стандартів. Рис. 3.10 засвідчує нестабільність динаміки експорту 

транспортних послуг. Україна стрімко втрачає позиції на ринку міжнародних 

вантажоперевезень, передусім залізничним і морським транспортом.  

 

Рис. 3.10. Ланцюгові темпи зростання експорту транспортних послуг 
Джерело: складено за даними [154] 

 

За оцінками провідних світових експертів, Україна володіє найбільшим 

в Європі показником транзитності – коефіцієнт 3,75 [107]. Технологічні 

потужності національної транспортної інфраструктури дозволяють щорічно 

перевозити залізницями, внутрішнім водним та автомобільним транспортом 

та переробляти в портах понад 110 млн т транзитних вантажів. Наразі 

фактичні обсяги транзиту складають лише 41 млн т, тобто наявний 

транзитний потенціал України (без трубопроводів) використовується близько 

40 % [101]. 

У структурі зовнішньоторговельних вантажних перевезень (експорт, 

імпорт, транзит) частка транзиту за  2009-2013 рр. знизилася з 37 % до 15 %. 

У 2014 р. залізниці України перевезли 29,4 млн тонн транзитних вантажів, 
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що на 10,9 % менше порівняно з 2013 р., переробка транзитних вантажів у 

портах континентальної України (13 портів) за цей рік скоротилася на 12,1 % 

до 20,5 млн т [154].  

Втрачаючи позиції транзитної держави, Україна стає 

неконкурентоспроможною на міжнародному ринку транспортних послуг, про 

що  свідчать дані табл. 3.10. Індекс конкурентності за 2009-2014 рр. 

зменшився з 1,365 до 0,976. Особливо гостро це відчувається на морському і 

повітряному транспорті, які працюють переважно  на ринку міжнародних 

перевезень і не можуть витримувати конкуренцію. Через жорсткий 

фіскальний режим і тривале митне оформлення скорочується тоннаж 

вітчизняного торговельного флоту під Державним прапором [107]. 

Відбувається експансія іноземних транспортних і експлуатаційних компаній 

на український ринок перевезень. За даними всесвітнього економічного 

форуму, за конкурентоспроможністю транспортної інфраструктури Україна 

посідає 1-у позицію, за якістю портової інфраструктури – 108, за якістю доріг 

– 132 серед 140 країн світу [185]. 

В аналітичних матеріалах НІСД [101] досліджуються причини 

скорочення обсягів транзитних перевезень через українську територію, 

наголошується на існуванні загрози виключення України з глобального 

ринку обслуговування  транснаціональних вантажопотоків та втрати статусу  

міжнародного транзитера, запропоновано напрями та заходи державної 

політики, реалізація яких сприятиме відновленню транзитного потенціалу 

України.  

До головних причин  втрати Україною транзиту автори відносять: 

цілеспрямовану політику РФ щодо виключення України з транзитних 

потоків; незадовільні темпи розбудови транспортної інфраструктури;  

технічно застарілий рухомий склад; низька якість внутрішньої транспортної 

мережі; проблеми митного оформлення вантажів; недостатньо гнучка 

тарифна політика Укрзалізниці.  
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Створення сприятливих і конкурентних умов для експортно-імпортних 

і транзитних вантажопотоків потребує комплексного підходу, який може 

бути реалізований в рамках Транспортної стратегії України на період до 2020 

року. Стратегія передбачає: оновлення рухомого складу транспорту,  

технічну і технологічну його модернізацію, розвиток транспортної 

інфраструктури і сучасний рівень логістики, освоєння сучасних вантажних  

технологій, зокрема  мультимодульних, підвищення якості транспортних 

послуг, удосконалення тарифної політики, формування транзитної 

привабливості території України і підвищення конкурентності міжнародних 

перевезень.  

Поліпшення ситуації в сфері послуг потребує значних інвестицій.      

Зважаючи на стагнацію інвестиційної діяльності в Україні, найбільш 

реальним  ресурсом  розвитку сфери послуг і національної економіки в 

цілому  слід визнати залучення  іноземних інвестицій. Вони несуть із собою 

не тільки капітали, а й сучасні технології й організаційні методи, досвід 

управління, вихід на світові галузеві ринки, сприяють інтеграції національної 

економіки у світовий простір. Проте через несприятливий інвестиційний 

клімат обсяги іноземного інвестування в Україну незначні. Станом на 

31.12.2013 р. обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) 

становив 57,1 млрд  дол., з них 44,4 або 76% інвестиції надійшли з країн ЄС 

(Кіпр, Нідерланди, Австрія, Франція, Італія та ін.).  

На сферу послуг припадає 64,1%, з них 26,4% – інвестиції у фінанси і 

страхування, на другому місці оптова та роздрібна торгівля, ремонт  

автотранспортних засобів та мотоциклів (12,0%), на третьому – операції з 

нерухомим майном (8,3%). Частка прямих іноземних інвестицій в розвиток 

інформаційних технологій  та телекомунікації становить  лише 3,5%, а 

транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності  

ще менше  (2,7%). Структура  інвестицій (акціонерний капітал) за видами 

економічної діяльності наведена в табл. 3.12. 
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Таблиця 3.12 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в сферу послуг України 

 

 

Вид діяльності 

 

Код за КВЕД 

 Станом на 01.01. 2014 р. 

Млрд дол. 

США 

В % до 

загального 

обсягу 

Інформація та 

телекомунікації 

J 1996,9 3,5 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність 

M 3448,4 6,0 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кр’єрська діяльність 

H 1535,3 2,7 

 

Фінанси і страхування K 15048,9 26,4 

Оптова та роздрібна 

торгівля, ремонт 

автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

G 6829,3 12,0 

Операції з нерухомим 

майном 

L 4768,3 8,3 

Інші види послуг I+N+O+P+Q+R+S 3004,9 5,2 

Промисловість B+C+D+E 18067,5 31,7 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 

А 776,9 1,4 

Будівництво F 1580,0 2,8 

Разом акціонерний капітал Х 57056,4 100,0 

Джерело: складено за даними [52] 

У розвинутих країнах у зв’язку з переходом до постіндустріального 

типу розвитку сфера послуг для інвесторів стає пріоритетною. Аналіз 

розподілу інвестиційних потоків іноземного капіталу в Україну за видами 

діяльності підтверджує, що іноземні інвестори вкладають кошти в ті види 

діяльності, які дають швидкий оборот і прибуток. За формою вкладання 

коштів переважають грошові внески (95 % обсягу інвестицій). Низький 

рівень реінвестування доходів свідчить про те, що національні конкурентні 

переваги реалізуються поза межами національної економіки.  
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Іноземні інвестори при виборі об’єктів  інвестування орієнтуються на 

оцінки провідних рейтингових агенцій стосовно  економічного стану країни 

та макроекономічних умов ведення бізнесу. Це Індекс глобальної 

конкурентоспроможності країн, Індекс умов ведення бізнесу, Індекс 

економічної свободи, Індекс сприйняття корупції та ін.   

Позиціонування країн за інвестиційною привабливістю здійснюють, 

зокрема, Індексом інвестиційної привабливості, який визначає Європейська 

Бізнес Асоціація шляхом регулярного моніторингу бізнес-клімату, та 

рейтингом International Business Compass (IBC), який формується компанією  

BDО спільно з Гамбурським інститутом світової економіки. 

За методикою Бізнес Асоціації Індекс інвестиційної привабливості (G) 

визначається як інтегральний показник на основі сукупності політичних, 

економічних, законодавчих, регуляторних та інших характеристик, які 

оцінюють ступінь ризику капіталовкладень та можливість ефективного їх 

використання. Максимальне значення Індексу G = 5, середнє (нейтральне)    

G = 3, значення нижче середнього рівня вважають негативними. 

Щоквартальне опитування респондентів (керівників компаній-членів 

Асоціації) дає можливість оперативно відстежувати напрямок зміни індексу. 

Рис. 3.11 ілюструє динаміку Індексу інвестиційної привабливості України за 

2012-2015 рр. Як видно на рисунку, за досліджуваний період Індекс жодного 

кварталу не перетинав позначки 3, що свідчить про стагнацію інвестиційного 

процесу в Україні. Водночас незначне збільшення значення Індексу у 

першому півріччі 2015 р. (в умовах воєнной агресії) вселяє обережний 

оптимізм.  

В рейтингу інвестиційної привабливості BDО IBC окремі розділи 

стосуються транспорту, енергетики та телекомунікації. Укладачі рейтингу 

вважають, що він є важливим для сервісних компаній, які налаштовані вести 

глобальний бізнес і шукають країни для розширення своєї присутності. В 

цьому рейтингу Україна у 2015 р. порівняно з попереднім роком піднялась на 

20 позицій і посіла 89 місце серед 174 країн. Для порівняння наведемо 
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позиції найближчих сусідів: Польща – 34, Молдова – 87, Російська Федерація 

– 100 [105]. 

 

Рис. 3.11.  Динаміка індексу інвестиційної привабливості України  

за даними Європейської бізнес-асоціації  
    Джерело: складено за [53] 

 

На інвестиційну привабливість України і  обсяги инвестування чинить 

вплив комплекс негативних факторів, серед яких найбільш вагомі: війна на 

Донбасі, високий рівень корупції і нецільового використання наданих 

коштів, відсутність реальних реформ,  складність ведення бізнесу. 

Бесперечно, в умовах воєнної агресії проти України  першочерговим 

завданням є відновлення миру, але щоб вийти з економічної кризи, необхідні 

реформи, спрямовані на стабілізацію національної економіки і підвищення її  

міжнародної конкурентності.  

Активізація інвестиційної діяльності, збільшення обсягів інвестиційних 

ресурсів та підвищення їх ефективності передбачає державне регулювання 

умов інвестиційної діяльності та контроль за її здійсненням усіма 

учасниками, незалежно від форми власності інвестора. Державне 

регулювання інвестиційного процесу має бути спрямоване не лише на 

екстенсивне залучення інвестицій і фінансових активів, а й на удосконалення 

структури інвестицій, на підтримку пріоритетних напрямів інвестування, 

серед яких розвиток сфери ІКТ-технологій та транспортного комплексу.  
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Створення інституційного середовища, сприятливого для розвитку 

національних сервісних компаній, покращання інвестиційного клімату, 

оптимізація співвідношення експортно-імпортних потоків послуг 

сприятимуть зростанню конкурентності національної економіки і зміцненню 

зовнішньоекономічної позиції України, що має незаперечно важливе 

значення в контексті її Європейського вибору. 

 

 

Висновки до  розділу 3 

  

 

 

 1. Зовнішня торгівля послугами, на відміну від торгівлі товарами, є 

традиційно прибутковою складовою поточного рахунку платіжного балансу. 

Активне сальдо міжнародної торгівлі послугами відображає посилення ролі 

сектору послуг у національній економіці та збільшення його впливу на стан 

платіжного балансу країни.  Профіцит  торговельного балансу послуг 

стабільно забезпечували транспортні послуги. Активні торговельні баланси 

мали також: послуги з переробки матеріальних ресурсів, послуги в сфері 

телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги, ділові, професійні та 

технічні послуги, послуги з ремонту та технічного обслуговування.  

2. У 2014 р. російська військова інтервенція в Криму та на сході 

України негативно вплинули на економічну ситуацію в країні і на 

ефективність зовнішньоекономої діяльності. Незважаючи на значні втрати, у 

2014 р. в цілому зафіксовано позитивне сальдо експортно-імпортних операцій 

в розмірі 5597,2 млн дол. Головним торговельним партнером України став 

ЄС-28 (34,5% від загального обсягу експорту і 51,9% імпорту). 

 3. За активного торговельного сальдо співвідношення експортно-

імпортних потоків нестійке. Виявлена синхронність динаміки коефіцієнта 

покриття й основного статистичного індикатора участі країни в міжнародній 

торгівлі послугами – експортної квоти; за 2004–2014 рр. характер зміни обох 

показників апроксимується поліном 3-го ступеня. За допомогою динамічної 
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регресійної моделі проаналізована залежність коефіцієнта покриття від 

експортної квоти та інших факторів, акумульованих ознакою часу (зміни 

макроекономічної ситуації, стану інфраструктури сервісних галузей, 

кон’юнктури світових ринків тощо). Регресійна модель стала підґрунтям для 

прогнозування збалансованості зовнішньої торгівлі послугами.  

4.  Важливою умовою ефективної зовнішньоторговельної діяльності є    

здатність економічного суб’єкта чи товару (послуги) зберігати і покращувати 

свої конкурентні позиції в глобальному конкурентному середовищі, яка 

отримала втілення в категорії «міжнародна конкурентність». В роботі 

доведено, що вимірювання міжнародної конкурентності товарів (послуг) має 

спиратись на показники збалансованості експортно-імпортних потоків. 

Відносна величина динаміки коефіцієнтів покриття на певному сегменті 

ринку розглядається як  індекс конкурентності. Аналіз зміни індексів 

конкурентності дає підстави зробити такі висновки. 

• Україна як суб’єкт зовнішньоекономічних відносин останнім часом 

демонструє низький рівень конкурентності. Динаміка макроекономічних 

показників свідчить про низьку результативність макроекономічної 

політики та обмежені можливості  підвищення конкурентності української 

економіки.  

• Посилення позицій України у міжнародній торгівлі послугами пов’язано, 

перш за все, з експортом високотехнологічних послуг, про що свідчать 

стабільно високі рівні збалансованості експортно-імпортних потоків і 

конкурентності комп’ютерних та інформаційних послуг, послуг 

досліджень та розробок (R&D), наукових і технічних послуг. 

• Попри високий рівень збалансованості зовнішньої торгівлі транспортними 

послугами (у 2013 р. Р = 4,84), Україна втрачає свої позиції на ринку 

міжнародних перевезень: індекс конкурентності  транспортних послуг 

зменшився з 1,365 у 2010 р. до 0,976 у 2014 р. Знижується конкурентність 

послуг у сфері телекомунікації, послуг з ремонту і технічного 
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обслуговування. Не витримують міжнародної конкуренції послуги, 

пов’язані з подорожами.  

• Дисбаланс торгівлі послугами  по категорії «Роялті та інших послуг, 

пов’язаних з використанням інтелектуальної власності» (коефіцієнт 

покриття у 2013 р. становив 0,114)  зумовлений низьким рівнем інноваційної 

діяльності підприємств України (переважно через нестачу коштів)  та  

недосконалою  системою захисту  прав інтелектуальної власності.  

Не можна абстрагуватися від проблем українського ринку фінансових  

послуг. У 2013 р. коефіцієнт покриття по категорії послуг, пов’язаних з 

фінансовою діяльністю, становив 0,345, послуг зі страхування – 0,523. 

Основною детермінантою незбалансованості і вкрай низької конкурентності 

послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю і страхуванням, є  слабкість 

фінансово-банківських інституцій, відсутність  фінансових ресурсів для 

забезпечення інвестиційного попиту з боку реального сектору економіки. 

Такий стан розвитку ринку фінансових послуг в Україні не відповідає 

загальносвітовим тенденціям, що призводить до його суттєвого відставання, 

неконкурентоспроможності, ізольованості та неготовності увійти у глобальну 

фінансову систему. А це негативно впливає на розвиток національної 

економіки і на позиції України у світовому економічному просторі. 

     5. Для посилення участі України в міжнародній торгівлі послугами 

необхідно активізувати експортний потенціал тих галузей, які визначають 

сучасні тенденції розвитку сервісної економіки й успішно адаптуються до 

глобального конкурентного середовища, передусім це  високотехнологічні 

послуги. В Україні високотехнологічні послуги є конкурентною статтею 

експорту з активним торговельним сальдо, внесок якого у формування 

профіциту торговельного балансу послуг поступово зростає. Одним з 

перспективних і сприятливих для подальшого розвитку ІТ-послуг є 

аутсорсинг.  

 Україна все ще має значний науково-технічний потенціал та 

напрацювання у багатьох наукомістких галузях, потужність якого дозволяє 
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країні бути нетто-експортером R&D-послуг. Проте існує чимало об’єктивних 

перешкод і труднощів на шляху формування «економіки знань», 

забезпечення структурних реформ на інноваційних засадах, а спадна 

динаміка рівня витрат на фінансування науково-технічних робіт (до 0,77 % 

ВВП у 2013 р.) свідчить про посилення загроз інноваційній безпеці держави.  

6. На особливу увагу держави заслуговує національна транспортна 

система, інтеграція українських транспортників до міжнародного ринку 

транспортних послуг, передусім до європейського ринку. Наразі наявний 

транзитний потенціал України (без трубопроводів) використовується близько 

40 %. Втрачаючи позиції транзитної держави, Україна стає 

неконкурентоспроможною на міжнародному ринку транспортних послуг, 

індекс конкурентності за 2009-2014 рр. зменшився з 1,365 до 0,976. Особливо 

гостро це відчувається на морському і повітряному транспорті. Створення 

сприятливих і конкурентних умов для експортно-імпортних і транзитних 

вантажопотоків потребує комплексного підходу, який може бути 

реалізований в рамках Транспортної стратегії України на період до 2020 

року.  

7. Серед стратегічних пріоритетів України має бути розвиток 

конкурентного середовища на внутрішньому ринку з метою підвищення 

якості послуг та конкурентоспроможності вітчизняних провайдерів на 

міжнародному ринку послуг. Не менш важливим  є створення інституційного 

середовища, сприятливого для розвитку національних сервісних компаній, їх 

взаємодії із зарубіжними ТНК та самостійного виходу на міжнародний ринок 

послуг шляхом комерційної присутності.  

8. Задля активізації участі регіонів у міжнародній торгівлі послугами та 

зацікавленості зарубіжних партнерів у співробітництві необхідно розробити 

регіональні програми зовнішньоекономічної діяльності відповідно до 

стратегічних цілей та пріоритетів, посилити повноваження органів місцевої 

влади у виборі пріоритетних напрямів участі  у міжнародні торгівлі, широко 

залучати середній та малий бізнес до зовнішньої торгівлі, насамперед у 
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рамках транскордонного співробітництва.  Саме регіони  мають  реальні 

перспективи щодо розвитку міжнародного туризму (сільського, лікувально-

оздоровчого, «зеленого»), отже необхідно розробити методично-правову базу 

щодо визначення організаційних умов надання туристичних послуг та  

механізми  стимулювання розвитку туристичної галузі. 

9. Поліпшення ситуації в сфері послуг потребує значних інвестицій.  

Наразі через несприятливий інвестиційний клімат в Україні обсяги іноземних 

інвестицій незначні. Серед негативних факторів, що впливають на обсяги 

инвестування, найбільш вагомі: війна на Донбасі, високий рівень корупції і 

нецільового використання наданих коштів, відсутність реальних реформ,  

складність ведення бізнесу. Безперечно, в умовах військової агресії проти 

України  першочерговим завданням є відновлення миру, але щоб вийти з 

економічної кризи, необхідні реформи, спрямовані на стабілізацію 

національної економіки і підвищення її  міжнародної конкурентності.  

 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора 28; 31; 

32; 33; 38. 
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ВИСНОВКИ 

 

 
 

Проведене дослідження переконливо доводить всю складність та 

багатогранність наукової проблеми аналізу тенденцій розвитку зовнішньої 

торгівлі України послугами. Отримані науково-практичні результати свідчать 

про досягнення поставленої мети, повною мірою вирішують поставлені в 

дисертації завдання і дають підстави зробити такі висновки: 

1. Високий динамізм розвитку сектору послуг  спричиняє постійні 

зміни в міжнародній торгівлі послугами, у структурі і збалансованості 

експортно-імпортних потоків, що актуалізує необхідність перегляду та 

модернізації існуючого методично-аналітичного інструментарію оцінювання 

стану і розвитку міжнародного обміну послугами, адаптації його до сучасних 

реалій. В дисертації на основі теоретичного аналізу наукових підходів до 

визначення сутності послуги  як економіко-статистичної категорії і 

міжнародної торгівлі послугами як об’єкта статистичного дослідження 

обґрунтовано систему взаємопов’язаних статистичних показників, які 

об’єднані за напрямами аналізу у п’ять  блоків: показники масштабу 

зовнішньої торгівлі, видовий склад і географічну спрямованість експортно-

імпортних потоків, збалансованість торгівлі,  рівень розвитку зовнішньої 

торгівлі країни  та ступінь її активності у міжнародному обміні послугами.   

Система показників методологічно забезпечує комплексне оцінювання стану 

і розвитку зовнішньої торгівлі окремої країни і позиціонування її на 

світовому ринку послуг. Водночас на міжнародному рівні потребує 

розв’язання  проблема забезпечення повноти даних щодо масштабів торгівлі 

послугами, передусім, це стосується статистичного обліку внутрішньо 

корпораційної торгівлі, оскільки саме ця форма торгівлі послугами 

розвивається найбільш динамічно.   

2. Глобальний характер сучасних економічних процесів, розширення і 

поглиблення зовнішньоторговельних відносин вимагають порівнянності та 



 159 

узгодженості статистичної інформації, що подається різними країнами і 

різними міжнародними організаціями. В роботі доведена важливість 

гармонізації національних статистичних систем з міжнародними стандартами 

як по вертикалі «світовий, європейський, національний рівні», так і по 

горизонталі (з платіжним балансом, системою національних рахунків, 

іншими системами), що забезпечує взаємну узгодженість різних за 

функціональним призначенням інформаційних потоків. Методологічною 

основою для національних і міждержавних систем статистичного обліку 

послуг та відповідних міжнародних порівнянь слугує класифікація послуг, 

яка за структурою і за кодами узгоджена (гармонізована) з аналогічними 

європейськими та міжнародними стандартами. Така гармонізація  дає 

можливість підвищити якість статистичного оцінювання стану національної 

економіки, забезпечити проведення міжнародних структурних зіставлень 

макроекономічних показників, сприяти міжнародному інформаційному 

обміну і підвищенню ефективності економічної взаємодії між країнами. 

3. Специфіка міжнародної торгівлі послугами полягає в тому,  що 

послуги, незважаючи на розмаїття форм і змісту, утворюють єдиний ринок, 

якому притаманні загальні тенденції, що дає можливість регулювати його на 

національному і глобальному рівнях. Аналіз динаміки міжнародної торгівлі 

послугами виявив кілька взаємопов’язаних тенденцій і зрушень у видовій і 

географічній структурі експортно-імпортних потоків, які відповідають 

сучасним процесам глобалізації світової економіки і переходу її  до 

постіндустріальної моделі розвитку, в якій домінує сфера послуг. На тлі 

зростання обсягів міжнародної торгівлі послугами випереджальними 

темпами зростає торгівля іншими комерційними послугами,  зокрема 

науково-технічними та діловими,  зміст діяльності яких надзвичайно 

важливий  для розвитку сучасної економіки. Зазвичай такі послуги 

вимагають високої кваліфікації виконавців і формують національну 

конкурентоспроможність.  
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4. Україна активно інтегрується у світову торговельну і фінансову 

системи, підтримує торговельні відносини практично з усіма  країнами світу; 

нарощування зовнішньоторговельного обороту відбувається за всіма 

категоріями послуг, проте характер динаміки зовнішньоторговельних потоків 

різний. Встановлено, що видова структура зовнішньої торгівлі України 

послугами суттєво відрізняється від світової. В експорті України найбільшу 

вагу мають транспортні послуги. Такий моноспрямований характер експорту 

послуг обмежує присутність України на світових ринках. Між тим країна має 

усі необхідні передумови (наукові розробки, технології, кваліфіковані кадри)  

для продукування широкого спектру послуг, які активно розвиваються на 

етапі становлення інформаційної економіки.  

5.  Зовнішня торгівля України послугами, на відміну від торгівлі 

товарами, характеризується активним торговельним сальдо, проте 

співвідношення експортно-імпортних потоків нестійке. Виявлена 

синхронність динаміки коефіцієнта покриття й основного статистичного 

індикатора участі країни в міжнародній торгівлі послугами – експортної 

квоти; за 2004–2014 рр. характер зміни обох показників апроксимується 

поліном 3-го ступеня. За допомогою динамічної регресійної моделі 

проаналізована залежність коефіцієнта покриття від експортної квоти та 

інших факторів, акумульованих ознакою часу (зміни макроекономічної 

ситуації, стану інфраструктури сервісних галузей, кон’юнктури світових 

ринків тощо). Регресійна модель стала підґрунтям для прогнозування 

збалансованості зовнішньої торгівлі послугами.  

6. Важливою умовою ефективної зовнішньоторговельної діяльності є    

здатність економічного суб’єкта чи товару (послуги) зберігати і покращувати 

свої конкурентні позиції у глобальному конкурентному середовищі, що 

втілюється в категорії «міжнародна конкурентність». Доведено, що 

вимірювання міжнародної конкурентності товарів (послуг) має спиратись на 

показники збалансованості експортно-імпортних потоків. Темпи зростання 
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(зменшення) коефіцієнтів покриття на певному сегменті зовнішньої торгівлі 

розглядаються як індикатори конкурентності цього сегмента.  

Україна як суб’єкт зовнішньоекономічних відносин останнім часом 

демонструє низький рівень конкурентності. Динаміка макроекономічних 

показників свідчить про низьку результативність макроекономічної політики 

та обмежені можливості  підвищення конкурентності української економіки. 

7. Кожна країна вживає певних заходів для нарощування експортного 

потенціалу тих галузей сфери послуг, які здатні посилити її 

зовнішньоторговельні позиції та сприяти зрівноваженню торговельного і 

платіжного балансів. Результати проведеного аналізу свідчать, що одним із 

інструментів підвищення рівня обґрунтованості управлінських рішень щодо 

пріоритетних напрямів активізації участі країни в міжнародній торгівлі 

послугами є моніторинг міжнародної конкурентності окремих сегментів  

ринку послуг. Посилення конкурентної позиції України в міжнародній 

торгівлі послугами пов’язано, перш за все, з диверсифікацією експорту. 

Задля підвищення конкурентоспроможності українських провайдерів на цих 

ринках та зацікавленості зарубіжних партнерів у співробітництві необхідно: 

змінювати структуру експорту в напрямку наукомістких видів послуг, що 

вимагає підвищення рівня фінансування наукових досліджень та формування 

інститутів інноваційної економіки;   надавати пріоритет розвитку тих 

сегментів сфери послуг, які визначають конкурентоспроможність 

національної економіки (телекомунікації, ІТ-індустрія, аутсорсинг, 

інжиніринг, R&D-послуги та ін.).  

8. Водночас аргументовано, що ефективний експортоорієнтований 

розвиток України у сфері послуг неможливий без вдосконалення та  

інноваційного оновлення існуючої інфраструктури, насамперед, 

транспортної. Наразі ступінь використання наявного транзитного потенціалу 

України (без трубопроводів) становить близько 40 %. Втрачаючи позиції 

транзитної держави, Україна стає неконкурентоспроможною на 

міжнародному ринку транспортних послуг. Особливо гостро це відчувається 
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на морському і повітряному транспорті. Створення сприятливих і 

конкурентних умов для експортно-імпортних і транзитних вантажопотоків 

потребує активізації інновацій в транспортній сфері, модернізації і розвитку 

транспортно-логістичної інфраструктури та впровадження сучасних 

технологій вантажоперевезень.  

9. Серед стратегічних пріоритетів розвитку ефективної експорто-

орієнтованої сфери послуг зазначимо також: а) залучення інвестицій, 

насамперед в інфраструктурні галузі (транспорт, телекомунікації, космічні 

програми тощо);      б) формування власного транснаціонального капіталу для 

виходу на міжнародний ринок послуг шляхом комерційної присутності.  

Відповідно до стратегічних цілей не менш важливо розробляти регіональні 

програми зовнішньоекономічної діяльності, ширше залучати середній та 

малий бізнес до зовнішньої торгівлі у рамках транскордонного 

співробітництва. 
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Додаток А 

Структура Класифікації зовнішньоекономічних послуг 60 

КЗЕП Найменування послуги 

01. Послуги з переробки матеріальних ресурсів 

01.01 Послуги для переробки товарів з метою реалізації у внутрішній економіці 

01.01.01 Послуги з переробки сировини для реалізації у внутрішній економіці 

01.01.01a Вартість товарів, отриманих від замовника 

01.01.01b Вартість товарів, повернених замовнику 

01.01.02 
Послуги з переробки сировини у сфері військово-промислового комплексу 

для реалізації у внутрішній економіці 

01.02 Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном 

01.02.01 Послуги з переробки сировини для реалізації за кордоном 

01.02.01a Вартість товарів, направлених переробнику 

01.02.01b Вартість товарів, повернених від переробника 

01.02.02 
Послуги з переробки сировини у сфері військово-промислового комплексу 

для реалізації за кордоном 

02. 
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до 

інших категорій 

02.01 Ремонт машин та устаткування 

02.01.01 Ремонт верстатів та механічного устаткування 

02.01.02 Ремонт освітлювального та іншого електроустаткування 

02.01.03 Ремонт оптичного та фотографічного устаткування 

02.01.04 Ремонт медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування 

02.01.05 Ремонт сільськогосподарських машин 

02.01.06 Ремонт інших машин загального призначення 

02.02 Капітальний ремонт транспортних засобів 

02.02.01 Капітальний ремонт морських та річкових суден 

02.02.02 Капітальний ремонт повітряних суден, літаків, космічних апаратів 

02.02.03 Капітальний ремонт залізничних локомотиві та іншого рухомого складу 

02.02.04 Капітальний ремонт автомобільного транспорту 

02.02.05 Капітальний ремонт іншого транспорту та транспортних засобів 

02.03 Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів 

02.03.01 
Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту морських 

транспортних засобів 

02.03.02 
Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту водних 

транспортних засобів 

02.03.03 
Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту повітряних 

транспортних засобів 

02.03.04 
Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту космічних 

транспортних засобів 

02.03.05 
Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту залізничних 

транспортних засобів 

02.03.06 Ремонт та технічне обслуговування автомобілів 

02.04 Ремонт апаратури, побутових приладів та інструментів 

02.04.01 Ремонт побутових приладів 

02.04.02 Ремонт годинників та музичних інструментів 

02.04.03 Ремонт канцелярських та електро-обчислювальних машин 

02.04.04 Ремонт контрольно-вимірювальних приладів 
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN99962.html


 177 

02.04.05 Ремонт електророзподільної та контрольної апаратури 

02.04.06 Ремонт апаратури для трансляції та ретрансляції 

02.04.07 Ремонт апаратури для відтворення звуку та зображення 

02.04.08 Ремонт іншої апаратури, побутових приладів та інструментів 

02.05 Ремонт двигунів, генераторів і трансформаторів 

02.06 
Ремонт та технічне обслуговування машин спеціального призначення, 

військової техніки, зброї та боєприпасів 

02.07 Ремонт інших товарів 

03. Транспортні послуги 

03.01 Послуги морського транспорту 

03.01.01 Послуги пасажирського морського транспорту 

03.01.02 Послуги вантажного морського транспорту 

03.01.03 Транспортно-експедиційні послуги морського транспорту 

03.01.04 Послуги, пов'язані з забезпеченням морської транспортної інфраструктури 

03.01.05 Послуги агентування та фрахтування морського флоту 

03.02 Послуги річкового транспорту 

03.02.01 Послуги пасажирського річкового транспорту 

03.02.02 Послуги вантажного річкового транспорту 

03.02.03 Транспортно-експедиційні послуги річкового транспорту 

03.02.04 Послуги, пов'язані з забезпеченням річкової транспортної інфраструктури 

03.02.05 Послуги агентування та фрахтування річкового флоту 

03.03 Послуги повітряного транспорту 

03.03.01 Послуги пасажирського повітряного транспорту 

03.03.02 Послуги вантажного повітряного транспорту 

03.03.03 Транспортно-експедиційні послуги повітряного транспорту 

03.03.04 Послуги, пов'язані з забезпеченням повітряної транспортної інфраструктури 

03.03.05 Послуги агентування та фрахтування повітряного флоту 

03.04 Послуги космічного транспорту 

03.05 Послуги залізничного транспорту 

03.05.01 Послуги пасажирського залізничного транспорту 

03.05.02 Послуги вантажного залізничного транспорту 

03.05.03 Транспортно-експедиційні послуги залізничного транспорту 

03.05.04 Послуги, пов'язані з забезпеченням залізничної транспортної інфраструктури 

03.06 Послуги автомобільного транспорту 

03.06.01 Послуги пасажирського автомобільного транспорту 

03.06.02 Послуги вантажного автомобільного транспорту 

03.06.03 Транспортно-експедиційні послуги автомобільного транспорту 

03.06.04 
Послуги, пов'язані з забезпеченням автомобільної транспортної 

інфраструктури 

03.07 Послуги трубопровідного транспорту 

03.07.01 Послуги, пов'язані з транспортуванням нафти та нафтопродуктів 

03.07.02 Послуги, пов'язані з транспортуванням газу 

03.07.03 Послуги, пов'язані з транспортуванням води 

03.07.04 Послуги, пов'язані з транспортуванням аміаку 

03.07.05 Послуги інших видів трубопровідного транспорту 

03.08 Передача електроенергії 

03.09 Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги 

03.09.01 Послуги транспортного оброблення вантажів 
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03.09.02 Послуги збереження вантажів та складування 

03.09.03 Послуги пакування вантажів 

03.09.04 Послуги оформлення документів відповідно до митних вимог 

03.09.05 Інші транспортні послуги 

03.10 Послуги поштової та кур'єрської служби 

03.10.01 Послуги поштової служби 

03.10.02 Послуги кур'єрської служби 

04. Послуги, пов'язані з подорожами 

04.01 Послуги під час відряджень, ділових переговорів 

04.01.01 Послуги, пов'язані з проживанням під час відрядження 

04.01.02 Послуги, пов'язані з харчуванням під час відрядження 

04.01.03 Місцеві транспортні послуги в період відрядження 

04.01.04 
Послуги турагенцій та туроператорів, що організовували перебування під час 

відрядження 

04.02 Послуги, надані сезонним робітникам та працівникам прикордонних районів 

04.02.01 Послуги, пов'язані з проживанням сезонних робітників 

04.02.02 Послуги, пов'язані з харчуванням сезонних робітників 

04.02.03 Місцеві транспортні послуги, надані сезонним робітникам 

04.02.04 
Послуги турагенцій та туроператорів, що надавали послуги сезонним 

робітникам та працівникам прикордонних регіонів 

04.03 Послуги під час інших ділових подорожей 

04.03.01 Послуги, пов'язані з проживанням під час ділової подорожі 

04.03.02 Послуги, пов'язані з харчуванням під час ділової подорожі 

04.03.03 Місцеві транспортні послуги під час ділової подорожі 

04.03.04 Послуги турагенцій та туроператорів, що організовували ділову подорож 

04.04 Послуги, пов'язані з освітньою подорожжю 

04.04.01 Послуги, пов'язані з проживанням під час навчання 

04.04.02 Послуги, пов'язані з харчуванням під час навчання 

04.04.03 Місцеві транспортні послуги під час навчання 

04.04.04 Послуги з освіти 

04.04.05 Послуги турагенцій та туроператорів, що організовували освітню подорож 

04.05 Послуги, пов'язані з подорожжю з оздоровчою метою 

04.05.01 Послуги, пов'язані з проживанням під час оздоровлення 

04.05.02 Послуги, пов'язані з харчуванням під час оздоровлення 

04.05.03 Місцеві транспортні послуги під час оздоровлення 

04.05.04 Послуги лікувальних закладів та інші послуги у сфері охорони здоров'я 

04.05.05 
Послуги турагенцій та туроператорів, які проводили організацію оздоровчої 

подорожі 

04.06 Туристичні послуги 

04.06.01 
Послуги турагенцій та туроператорів, які проводили організацію туристичної 

поїздки 

04.06.02 Послуги гідів та екскурсоводів 

04.06.03 Послуги, пов'язані з проживанням туристів або відпочиваючих 

04.06.04. Послуги, пов'язані з харчуванням туристів або відпочиваючих 

04.06.05 Місцеві транспортні послуги, які одержували туристи або відпочиваючі 

04.07 Послуги під час інших особистих подорожей 

04.07.01 Послуги, пов'язані з проживанням під час особистої подорожі 

04.07.02 Послуги, пов'язані з харчуванням під час особистої подорожі 
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04.07.03 Місцеві транспортні послуги під час особистої подорожі 

05. Послуги з будівництва 

05.01 Будівництво за кордоном 

05.01.01 Послуги, пов'язані із знесенням будівель і земляними роботами 

05.01.02 Послуги, пов'язані з бурінням та свердлінням 

05.01.03 Інші послуги з підготовчих до будівництва робіт 

05.01.04 Послуги, пов'язані з будівництвом будівель 

05.01.05 Послуги, пов'язані з будівництвом доріг 

05.01.06 Послуги, пов'язані з будівництвом залізниць 

05.01.07 Послуги, пов'язані з будівництвом злітно-посадкових смуг 

05.01.08 Послуги, пов'язані з будівництвом морських та річкових споруд 

05.01.09 Послуги з реконструкції, реставрації та ремонту будівель 

05.01.10 
Послуги з реконструкції, реставрації та ремонту доріг, залізниць та злітно-

посадкових смуг 

05.01.11 Інші послуги, пов'язані з будівельними роботами 

05.01.12 Послуги, пов'язані з електромонтажними роботами 

05.01.13 Послуги, пов'язані з монтажними роботами 

05.01.14 Послуги, пов'язані з ізоляційними роботами 

05.01.15 Послуги, пов'язані з санітарно-технічними роботами 

05.01.16 Інші послуги, пов'язані з обладнанням будівель 

05.01.17 Послуги, пов'язані зі штукатурними роботами 

05.01.18 Послуги, пов'язані зі столярними роботами 

05.01.19 Послуги з покриття підлоги і стін 

05.01.20 Послуги з фарбування та скління 

05.01.21 Послуги, пов'язані з декоративними роботами 

05.01.22 Інші послуги, пов'язані з роботами із завершення будівництва 

05.01.23 Послуги, пов'язані з орендою устатковання для будівництва 

05.02 Будівництво у внутрішню економіку 

05.02.01 Послуги, пов'язані зі знесенням будівель і земляними роботами 

05.02.02 Послуги, пов'язані з бурінням та свердлінням 

05.02.03 Інші послуги з підготовчих до будівництва робіт 

05.02.04 Послуги, пов'язані з будівництвом будівель 

05.02.05 Послуги, пов'язані з будівництвом доріг 

05.02.06 Послуги, пов'язані з будівництвом залізниць 

05.02.07 Послуги, пов'язані з будівництвом злітно-посадкових смуг 

05.02.08 Послуги, пов'язані з будівництвом морських та річкових споруд 

05.02.09 Послуги з реконструкції, реставрації та ремонту будівель 

05.02.10 
Послуги з реконструкції, реставрації та ремонту доріг, залізниць та злітно-

посадкових смуг 

05.02.11 Інші послуги, пов'язані з будівельними роботами 

05.02.12 Послуги, пов'язані з електро-монтажними роботами 

05.02.13 Послуги, пов'язані з монтажними роботами 

05.02.14 Послуги, пов'язані з ізоляційними роботами 

05.02.15 Послуги, пов'язані з санітарно-технічними роботами 

05.02.16 Інші послуги, пов'язані з обладнанням будівель 

05.02.17 Послуги, пов'язані зі штукатурними роботами 

05.02.18 Послуги, пов'язані зі столярними роботами 

05.02.19 Послуги з покриття підлоги і стін 
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05.02.20 Послуги з фарбування та скління 

05.02.21 Послуги, пов'язані з декоративними роботами 

05.02.22 Інші послуги, пов'язані з роботами із завершення будівництва 

05.02.23 Послуги, пов'язані з орендою устатковання для будівництва 

06. Послуги зі страхування 

06.01 Послуги зі страхування життя 

06.01a Страхові премії (внески) від операцій зі страхування життя 

06.01b 
Страхові виплати, відшкодування, у т. ч. ануїтети, від операцій зі 

страхування життя 

06.02 Послуги пенсійного забезпечення 

06.02a Страхові премії (внески) від операцій, пов'язаних з пенсійним забезпеченням 

06.02b 
Страхові виплати, відшкодування від операцій, пов'язаних з пенсійним 

забезпеченням 

06.03 Послуги з обов'язкового соціального страхування 

06.03a 
Страхові премії (внески) від операцій, пов'язаних з обов'язковим соціальним 

страхуванням 

06.03b 
Страхові виплати, відшкодування від операцій, пов'язаних з обов'язковим 

соціальним страхуванням 

06.04. Послуги зі страхування вантажів та багажу 

06.04a Страхові премії (внески) від операцій зі страхування вантажів та багажу 

06.04b 
Страхові виплати, відшкодування від операцій зі страхування вантажів та 

багажу 

06.05 Послуги зі страхування транспорту 

06.05a Страхові премії (внески) від операцій зі страхування транспорту 

06.05b Страхові виплати, відшкодування від операцій зі страхування транспорту 

06.06 Інші послуги з прямого страхування 

06.06a 
Страхові платежі (премії, внески) від операцій, пов'язаних з іншим прямим 

страхуванням 

06.06b 
Страхові претензії, відшкодування від операцій, пов'язаних з іншим прямим 

страхуванням 

06.07 Послуги з перестрахування 

06.07a 
Страхові платежі (премії, внески), які належать перестраховикам або 

отримані від перестрахувальників 

06.07b 
Страхові виплати, відшкодування, що компенсовані перестраховиками або 

перестрахувальникам 

06.08 Допоміжні послуги зі страхування 

07. Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю 

07.01 Фінансові послуги, сплачені напряму 

07.01.01 Послуги центральних банків 

07.01.02 Послуги представництв фінансових компаній 

07.01.03 Послуги інших фінансових органів 

07.02 Інші послуги фінансового посередництва 

07.02.01 Фінансовий лізинг 

07.02.02 Послуги з надання кредитів 

07.02.03 Послуги з надання депозитів 

07.02.04 
Послуги інших видів фінансового посередництва, що не віднесені до інших 

категорій 

07.03 Допоміжні послуги у сфері фінансової діяльності 

07.03.01 Послуги з управління фінансовими ринками 
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07.03.02 Послуги з управління портфелями цінних паперів 

07.03.03 Послуги, пов'язані з іншими видами допоміжної діяльності в галузі фінансів 

07.04 Послуги з фінансового посередництва, що обчислюються непрямим шляхом 

07.04a Процентні доходи, отримані за наданими кредитами 

07.04b Обсяг кредитів, від яких отримано доходи 

07.04c Процентні витрати, сплачені за залученими депозитами 

07.04d Обсяг депозитів, за які сплачені витрати 

08. 
Роялті та інші послуги, пов'язані з використанням інтелектуальної 

власності 

08.01 Послуги франшизи та використання торгової марки 

08.02 Послуги, пов'язані з ліцензійною діяльністю 

08.02.01 Ліцензії на використання результатів наукових досліджень та розробок 

08.02.02 Ліцензії на програмне забезпечення 

08.02.03 Ліцензії на аудіовізуальні продукти 

08.02.04 Інші ліцензійні послуги 

08.03 Послуги, пов'язані з патентною діяльністю 

08.04 Інші роялті 

09. Послуги у сфері телекомунікації, комп'ютерні та інформаційні послуги 

09.01 Телекомунікаційні послуги 

09.01.01 Послуги мережі загального користування 

09.01.02 Послуги операторів-ліцензіантів 

09.01.03 Послуги операторів мобільного зв'язку 

09.02 Комп'ютерні послуги 

09.02.01 Послуги, пов'язані із створенням програмного забезпечення 

09.02.02 Послуги з оброблення даних 

09.02.03 Послуги, пов'язані з роботою з базами даних 

09.02.04 Інші комп'ютерні послуги 

09.02.05 
Послуги з технічного обслуговування та ремонту комп'ютерної та офісної 

техніки 

09.03 Інформаційні послуги 

09.03.01 Послуги інформаційних агентств 

09.03.02 Консультаційні послуги з питань інформатизації 

09.03.03 Інші інформаційні послуги 

10. Ділові послуги 

10.01 Послуги дослідження та розробки 

10.01.01 Послуги, що виконуються на постійній основі 

10.01.02 Інші дослідні послуги 

10.02 Професійні та консалтингові послуги 

10.02.01 Юридичні послуги 

10.02.02 Послуги бухгалтерського обліку, аудиту і податкового консалтингу 

10.02.03 Послуги бізнес-консалтингу 

10.02.04 Рекламні послуги, маркетингові дослідження, опитування громадської думки 

10.02.05 Послуги конвенції, виставок-ярмарків та послуги з організації виставок 

10.02.06 Консультативні послуги 

10.02.07 Послуги в галузі зв'язків із громадськістю 

10.03 Наукові та технічні послуги 

10.03.01 Послуги в галузі архітектури 

10.03.02 Інженерні послуги 
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10.03.03 Послуги технічного контролю й аналізу 

10.03.04 Наукові та інші технічні послуги, сертифікаційна діяльність 

10.04 Послуги з обробки та усунення забруднення навколишнього середовища 

10.04.01 Послуги з переробки відходів 

10.04.02 Інші послуги з усунення забруднення навколишнього середовища 

10.05 Послуги сільського господарства та послуги видобутку 

10.05.01 Послуги, пов'язані з сільським господарством 

10.05.02 Послуги, пов'язані з лісовим господарством, рибальством та мисливством 

10.05.03 Послуги, пов'язані з видобутком нафти, газу, вуглеводнів 

10.05.04 Послуги, пов'язані з видобутком корисних копалин 

10.06 Послуги операційного лізингу 

10.06.01 Послуги, пов'язані з організацією операцій із власним нерухомим майном 

10.06.02 Послуги з надання в оренду власного нерухомого майна 

10.06.03 Посередницькі послуги та послуги агентств нерухомості 

10.06.04 Послуги з надання в оренду автомобілів 

10.06.05 
Послуги з надання в оренду інших транспортних засобів без обслуговуючого 

персоналу 

10.06.06 Послуги з надання в оренду інших машин та устатковання 

10.06.07 
Послуги з надання в оренду та прокат інших предметів власного 

користування 

10.07 Послуги, пов'язані з торгівлею, та посередницькі послуги 

10.07.01 Послуги, пов'язані з торгівлею автомобілями та автотоварами 

10.07.02 Послуги, пов'язані з роздрібною торгівлею пальним 

10.07.03 Послуги, пов'язані з роздрібною торгівлею побутовими товарами 

10.07.04 Послуги, пов'язані з оптовою торгівлею 

10.07.05 Інші посередницькі послуги у роздрібній торгівлі 

10.07.06 Інші посередницькі послуги в оптовій торгівлі 

10.08 Інші ділові послуги 

10.08.01 Послуги з працевлаштування, підбору та забезпечення персоналом 

10.08.02 Послуги слідчої діяльності та інших видів захисту 

10.08.03 Різні ділові послуги, не віднесені до інших категорій 

11. Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 

11.01 Аудіовізуальні та пов'язані з ними послуги 

11.01.01 Аудіовізуальні послуги 

11.01.02 Художні послуги 

11.02 Культурні та рекреаційні послуги 

11.02.01 Рекреаційні послуги 

11.02.02 Послуги з оформлення спадщини 

11.03 Інші особисті послуги 

11.03.01 Послуги, пов'язані з соціальною допомогою 

11.03.02 Інші персональні послуги 

12. Державні та урядові послуги 

12.01 Послуги посольств та консульств 

12.02 Державні послуги, пов'язані з діяльністю міжнародних організацій 

12.03 Послуги правосуддя та юридичні послуги, віднесені до компетенції держави 

12.04 Послуги військових представництв, частин та установ 

12.05 Інші державні послуги 
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