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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: 

      Особливості міжнародної торгівлі послугами: 

 послуги, на відміну від товарів, виробляються і споживаються здебільшого одночасно. Тому 

більшість їх видів ґрунтується на прямих контактах між виробниками та споживачами, що 

відрізняє міжнародну торгівлю послугами від міжнародної торгівлі товарами, за якої більшість 

операцій основується на торговельному посередництві та можливості зберігання товарів. 

Міжнародна торгівля послугами більше вимагає присутності за кордоном виробників послуг 

або присутності іноземних споживачів у країні надання послуг. Проте поширення 

інформаційних технологій дає змогу здійснювати купівлю-продаж послуг на відстані; 

 міжнародна торгівля послугами взаємопов'язана з торгівлею товарами, істотно впливає на неї. 

Для поставок товарів за кордон використовується все більше послуг (аналіз ринків, 

транспортування товарів тощо). Особливо залежить від послуг торгівля наукомісткими 

товарами, котра вимагає значних обсягів технічного, інформаційного і консультаційного 

обслуговування. Успіх товару на зовнішньому ринку здебільшого залежить від якості і 

кількості послуг під час його виробництва, продажу та реалізації, а також від гарантійного або 

сервісного обслуговування; 

  міжнародна торгівля послугами взаємодіє з міжнародним рухом капіталів, переміщенням 

робочої сили, котрі неможливі без банківських, інформаційних, транспортних та інших послуг. 

Водночас розвиток світових ринків товарів, капіталів, робочої сили стимулює розширення 

міжнародного ринку послуг, інтенсифікацію (посилення) процесів на ньому; 

  сфера послуг є більш захищена державами від іноземної конкуренції, ніж сфера матеріального 

виробництва, а транспорт, зв'язок, фінансові та страхові послуги, наука, освіта, охорона 

здоров'я у багатьох країнах перебувають у цілковитій або частковій власності держави чи 

суворо контролюються нею. Адже існує думка, що імпорт послуг у значних масштабах може 

приховувати в собі загрозу для добробуту, суверенітету і безпеки держави. Тому міжнародній 

торгівлі послугами доводиться долати більше бар'єрів, ніж торгівлі товарами; 

  не всі види послуг, на відміну від товарів, придатні для широкого залучення в міжнародний 

господарський обіг. Передусім ідеться про комунальні, побутові послуги для населення. Однак 

успіхи окремих країн у сфері охорони здоров'я, освіти приваблюють іноземців (лікування, 

навчання); у сфері культури та мистецтва - збільшують її доходи від гастролей артистів і 

прокату фільмів за кордоном; у туризмі - залучає до обслуговування іноземців роздрібну 

торгівлю, громадське харчування, музеї та інші заклади культури; 

  у міжнародній торгівлі послугами домінують і домінуватимуть послуги, пов'язані з 

обслуговуванням трудової діяльності. 

З огляду на можливість використання у міжнародній торгівлі, послуги поділяють на такі категорії: 

а) за можливістю участі в міжнародному обміні: послуги, що можуть бути об'єктом зовнішньої 

торгівлі (зв'язок, міжнародні кредити, перевезення пасажирів і вантажів), і послуги, які не можуть бути 

предметом експорту (всі види індивідуальних, соціальних, державних, інфраструктурних послуг); 

б) залежно від засобів доставки послуг споживачу: послуги, пов'язані з інвестиціями (банківські, 

готельні і фахові послуги), послуги, пов'язані з торгівлею (транспорт, страхування), послуги, пов'язані 

одночасно з інвестиціями і торгівлею (зв'язок, будівництво, комп'ютерні, інформаційні, особисті, 

рекреаційні послуги та ін.). 

В офіційній класифікації товарів міжнародної торгівлі послуги поділені на такі групи: 



 комунальні послуги і будівництво; 

 оптова і роздрібна торгівля, ресторани і готелі, туристичні бази і кемпінги; 

  транспортування, збереження і зв'язок, фінансове посередництво; 

 оборона та обов'язкові соціальні послуги; 

  освіта, охорона здоров'я та суспільні роботи; 

  інші комунальні, соціальні та особисті послуги. 

       Питання для самоперевірки: 

1. Що СОТ? 

2. Які вам відомі особливості міжнародної торгівлі 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 

сервісу: теорія та практика.ЦУЛ.2017 

 

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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