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Тема: Організація міжнародної торгівлі послугами 

Мета: охарактеризувати організацію міжнародної торгівлі послугами; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до 

спеціальності. 

Хід уроку: 

Однією з характерних особливостей міжнародних економічних відносин постіндустріальної епохи 

є випереджаючий розвиток торгівлі послугами порівняно з торгівлею товарами. Тому поряд із 

міжнародними ринками товарів, капіталів, праці сформувався і міжнародний ринок послуг, який 

охоплює систему відносин щодо надання послуг із території однієї країни на територію іншої. 

Міжнародна торгівля послугами - система міжнародних товарно-грошових відносин між 

суб'єктами різних країн із приводу купівлі-продажу послуг. 

Міжнародну торгівлю товарами і послугами, інтелектуальною власністю регулює Світова 

організація торгівлі (СОТ). Головним міжнародним документом, який застосовується при цьому, є 

Генеральна угода про торгівлю послугами, що має статус додатку до угоди про СОТ. 

  Із створенням СОТ сформувалася якісно нова система правового регулювання міжнародної торгівлі, 

спрямованого на розвиток динамічного економічного середовища, відкритої та передбачуваної 

системи міжнародних торговельних зв'язків, створення нових можливостей для поліпшення 

економічного становища багатьох країн світу. Угоди СОТ є економіко-правовою основою 

міжнародних торговельних операцій. Відповідно до них, торгівля має бути позбавленою будь-якої 

дискримінації, передбачуваною, відкритою для чесної конкуренції, сприятливою для слаборозвинутих 

країн. 

    Спеціальні додатки до цієї угоди стосуються звільнень від зобов'язань щодо режиму найбільшого 

сприяння, пересування фізичних осіб, послуг авіаційного, морського транспорту, фінансових послуг, 

телекомунікацій. Генеральна угода про торгівлю послугами передбачає такі способи поставки послуг 

на міжнародний ринок: 

1. Транскордонна поставка (поставка послуг з однієї країни до іншої). До цієї категорії належать 

поставки послуг фізичним і юридичним особам однієї країни з іншої. З цією метою можуть бути 

використані міжнародний транспорт, телекомунікації, пошта. Нерідко певні послуги можуть міститися 

в експортованих виробах (комп'ютерних дискетах, дисках, інженерних кресленнях та ін.). 

2. Споживання за кордоном (поставка послуги на території однієї країни споживачеві з іншої країни). 

Йдеться, наприклад, про послуги з ремонту суден однієї країни на території іншої або надання 

медичної допомоги громадянинові однієї країни у лікарні іншої. 

3. Комерційна присутність (поставка послуг з однієї країни завдяки комерційній присутності на 

території будь-якої іншої країни). За такого способу поставки послуга надається на території країни 

через представництво або відділення іноземної фірми-постачальника. Наприклад, банківська послуга 

може бути надана через відділення або філію іноземного банку. 

4. Присутність фізичних осіб (поставка послуги завдяки присутності фізичних осіб країни-

постачальника на території будь-якої іншої країни). Цей спосіб передбачає фактичне пересування осіб 

через державний кордон. Наприклад, іноземний консультант може приїздити до країни для надання 

консультаційних послуг або деякі службовці фірми можуть бути відряджені до іншої країни для 

надання послуги, яка входить до сфери її діяльності (консультування щодо встановлення, 

налагодження роботи, техогляду, ремонту придбаних на фірмі техніки, устаткування). 

   Іноді для надання послуги можуть бути використані кілька способів поставки. Наприклад, 

консультаційна послуга може бути надана засобами телекомунікації і безпосередньо присутніми 

фізичними особами. Якщо в країні дозволяється тільки транскордонна поставка, існують обмеження 

на присутність фізичних осіб, єдиним способом надання послуги є транскордонна поставка, 



наприклад, засобами телекомунікації, оскільки консультант або службовці консультаційної фірми не 

зможуть прибути до країни для її надання. 

 

       Питання для самоперевірки: 

1. Що таке міжнародна торгівля послугами? 

2. Які способи поставки послуг на міжнародний ринок передбачає генеральна угода про торгівлю 

послугами? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: Апопій В. В., Олексин І. І., Шутовська Н. О, Футало Т. В. 

Організація і технологія надання послуг. - К.: Академія, 2016; Моргулець О. Б. Менеджмент 

у сфері послуг: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2017; Сахно Є. Ю. Менеджмент 
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Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм  за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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