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ПРОЦЕС РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

В теперішній час процес глобалізації сприяє прискореному розвитку продуктивних сил, науково-

технічному прогресу, зростанню інтенсивності у взаємовідносинах між економіками країн. 

Ринок послуг значною мiрою є динамiзатором світового виробництва, науково-технiчного 

прогресу та вciєї системи міжнародних відносин, які формуються під впливом сучасних 

iнформацiйно-технологiчних та глобалізаційних тенденцій. В результаті міжнародна торгівля 

послугами розвивається більш швидкими темпами, ніж зовнішня торгівля загалом, під впливом 

розвитку комп'ютеризації, iнформацiйних технологій, лiбералiзацiї ринку фінансових i страхових 

послуг тощо, що потребує постійного моніторингу світового ринку послуг [1, с. 41– 47]. 

В свою чергу світова економіка стає єдиним ринком i виробничою зоною з національними 

та регіональними секторами, а не простою сукупністю національних економік, що розгортають 

взаємне економічне спiвробiтництво. 

Міжнародна природа послуги проявляється або в безпосередньо міжнародному її характері, 

або в рiзноманiтних економiчних наслідках певної комерційної акції, які можуть бути пов’язанi з 

виникненням різного роду зобов’язань або перспектив щодо подальшого спiвробiтництва 

мультинацiональних контрагентів. Послуги можуть бути i самостiйним об’єктом торгiвлi, i 

супроводом товару, що продається. Ключовим фактором зростання міжнародної торгiвлi 

послугами, їх диверсифiкацiї стали поширення iнформацiйних технологiй i попит на продукти 

комп'ютерного виробництва.  

Багато видiв послуг стає ринковим товаром i реєструється на рахунках поточних операцiй 

платiжного балансу країни. Експорт послуг складає приблизно 1,5 трлн. дол. США або понад 20 % 

вciєї світової торгiвлi. При цьому торгівля комерційними послугами постійно зростає. Зростання 

торгівлi послугами обумовлене наступними факторами: 

 відбуваються революційно технiчнi змiни; 

 пiдвищуються темпи розвитку технологічних програм в галузі телекомунiкацiї та 

iнформації; 

 збiльшується попит на фiнансовi, страхові, банкiвськi послуги.  

Близько 75 % обсягу послуг експортується розвинутими країнами, 24 % – країнами, що 

розвиваються та країнами з перехідною економiкою i 1 % – міжнародними організаціями. Якщо 

розглянути більш детально торгiвлю послугами за країнами, то можна виокремити явних лідерів 

[4]. 

Країни, що розвиваються, на ринку послуг пропонують послуги з тих секторів, у яких є 

потенціал експортної торгiвлi. Наприклад, фiнансовi, телекомунiкацiйнi, будiвельнi, медичні й 

інші сектори. Велика кiлькiсть цих країн значною мiрою залежить від iмпорту послуг, від 



лібералізації якого отримують переваги. Їхній імпорт послуг постійно зростає, оскільки 

продуктивність промисловостi тісно пов'язана з допустимими i недорогими фiнансовими та 

iнформацiйними послугами. 

Основу міжнародного механізму регулювання послуг має забезпечувати дієвість наступних 

принципів: 

- забезпечення рівних конкурентних можливостей для всіх країн, вільне входження в 

ринок, зняття істотних обмежень і бар'єрів у вигляді тарифів, мит, податків, демпінгу; 

- режим найбільшого сприяння, що дозволяє країнам безперешкодно брати участь у 

світовому ринку послуг, надання певної підтримки з боку держави суб'єктам ринку, заохочення 

експорту і імпорту послуг; 

- специфічне та диференційоване ставлення до країн, що розвиваються, в частині зняття 

обмежень на надання сучасних послуг, особливо технологічних, розширення можливостей цих країн 

щодо участі в якості експортерів і імпортерів на ринках послуг, надання окремим країнам з найменш 

розвиненою економікою допомоги у використанні технологій, придбанні патентів і ліцензій, 

розвитку туристичних послуг, консалтингу і інжинірингу. 

Важливу роль відіграють двосторонні угоди, як галузеві так i торговоекономічні, в яких 

розглядаються окремі аспекти торгівлі послугами і капіталовкладень у цю сферу. 

Іншою формою є багатостороннє регулювання торгівлі послугами в рамках мiжнародних 

організацій. Підготовкою угод з цих питань займаються спеціалізовані мiжурядовi органiзацiї, 

наприклад IKAO (Органiзацiя міжнародної цивільної авiацiї), IМO (Міжнародна морська 

органiзацiя), ВОТ (Всесвітня організація з туризму) та ін. 

Усе більш важливе місце питанням регулювання ринку послуг відводиться у роботі такої 

найвідомішої органiзацiї, як ООН i спеціалізованих структурних пiдроздiлiв, що входять до її складу, 

таких як ЕКОСОР (Економічна i соціальна рада), ЮНКТАД (Конференція ООН з торгiвлi i розвитку), 

ЮНСIТРАЛ (Комiсiя ООН з прав Міжнародної торгiвлi) та ін. [2, с. 117-121]. 

Глобальний рівень регулювання міжнародної торгівлі послугами містить широкий спектр 

принципів, правил, міжнародних договорів та угод, що розробляються різноманітними 

міжнародними органiзацiями [1, с. 43-45]: 

Право на надання послуг виникає на пiдставi сертифiкатiв, ліцензій та інших документів. 

ГАТС заохочує країн-учасниць укладати двосторонні та багатостороннi угоди щодо взаємного 

визнання квалiфiкацiй, необхiдних для отримання документiв, що підтверджують право на 

надання послуг. Такі системи взаємного визнання слід тримати відкритими для приєднання до них 

інших країн-учасниць, якщо вони доведуть, що їхні національні стандарти i вимоги відповідають 

міжнародним. Захист національного надавача послуг відбуваєтъся не за допомогою заходів, що 

вживаються на кордоні, а в результаті законодавчого регулювання іноземних прямих інвестицій. 

Вiдповiдно до угоди насамперед слiд лібералізувати доступ до ринків послуг надавачам з 

країн, що розвиваються. Цим країнам дозволяється жорсткіше застосовувати протекціонізм 

національної індустрії послуг, зокрема, допускати іноземних конкурентів у меншу кількістъ 

секторів, лібералізувати менше типiв угод, а також вимагати вiд іноземних інвесторів утворювати 

спільні підприємства з національними надавачами послуг і надавати національним компаніям 

доступ до інформації іноземних компанiй та їх каналiв збуту. 

У ГАТС мiстяться положення, що регулюють вийнятки із загальних правил цiєї угоди (у 

зв’язку з економiчною інтеграцією, платiжним балансом, інтеграцією ринку працi, етикою, 

охороною здоров’я людини, охороною навколишнього середовища, безпекою держав). 

Отже, взятi країнами зобов’язання слiд розглядати як перший крок у напрямi лібералізації 

мiжнародної торгiвлi послугами. Розвиток ефективної iндустрiї послуг є прiоритетним для 

багатьох країн. Третинний сектор відставав у своєму розвитку вiд вторинного сектору економiки 



країн, що розвиваються. Цi країни надалi можуть скористатися вигодами вiд спiвпрацi з 

іноземними постачальниками послуг. Лiбералiзацiйнi заходи сприяють зростанню торгівлі 

послугами між країнами, що розвиваються. Спiльнi підприємства, утворені юридичними або 

фiзичними особами цих країн, можуть успiшно конкурувати з фiрмами економічно розвинених 

країн, особливо у наданнi послуг країнам, що розвиваються [3, с. 127-132]. 

Розширення міжнародної торгiвлi послугами та диверсифiкацiя світового ринку послуг 

посилюють потребу розвивати вiдповiднi механізми регулювання та сприяти їх адаптацiї до 

сучасної специфiки цієї сфери міжнародної економічної діяльності шляхом розробки заходів на 

різних рівнях як зусиллями окремих урядів, так i в міжнародному масштабі. 
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