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СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Благополуччя та процвітання країни напряму залежить від кількості послуг, які надає
країна і які вона отримує з-за кордону. Важливим елементом зовнішньоекономічної
діяльності нашої держави є формування процесів імпорту та експорту послуг.
Зовнішньоекономічні послуги є товаром, який не проходить митного контролю і на
який не оформлюється митна декларація. Послуги не приймають форму матеріальних
об’єктів, на які розповсюджуються права власності. Головним у торгівлі послугами є те,
що повинна відбутись операція купівлі-продажу, яка охоплює діяльність суб’єктів
господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності
(резидентів та нерезидентів) та побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце,
як на території України так і за її межами [1].
Моментом здійснення процедури експорту та імпорту послуг та відповідно їх обліку
вважається дата їх фактичного надання або одержання на основі принципу нарахування
(за виписаними рахунками) [1].
В таблиці 1 показано зміни в структурі експорту послуг України за 2009–2013 рр [2].
Таблиця 1
Структура експорту послуг України за 2009-2013 рр.
Показник/ рік
2009
2010
2011
2012
Послуги з переробки
309932,4
484659,6
623340,2
601256,8
матеріальних ресурсів
Послуги з ремонту та
технічного обслуговування,
487811,6
470753,2
662658,8
614893,5
що не віднесені до інших
категорій
Транспортні послуги
6272127,7 7835176,2 9051096,3 8531843,0
Послуги, пов’язані з
299207,8
381111,0
455097,5
555104,6
подорожами
Послуги з будівництва
123720,8
140866,7
208319,0
220956,7
Послуги, пов’язані з
371735,2
476903,2
312273,6
248311,0
фінансовою діяльністю
Послуги у сфері
телекомунікації, комп’ютерні 579065,7
677373,5
871497,0 1130117,7
та інформаційні послуги
Ділові послуги
1008549,5 1149706,7 1404936,8 1457192,7

2013
1722083,1

373808,2
8305848,5
538535,8
236399,5
349053,5
1493661,9
1574471,7

Послуги з переробки матеріальних ресурсів мають тенденцію до зростання, точка
найбільшого значення якої було у 2013 році. Така ж тенденція спостерігалась в експорті
послуг з будівництва, у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних
технологіях, а також ділових послугах. Зростання цих показників доводить те, що іноземні
покупці збільшують вартість нашої національної валюти та збільшують ВВП країни за
рахунок зростання попиту за кордоном вітчизняних послуг.

Рис. 1. Дольові частки показників структури експорту послуг
України за 2013 рік
Рис. 1. показує, що найбільшу частку в структурі експорту послуг займають
транспортні послуги (57%), тобто послуги з перевезення людей та предметів із одного
місця в інше, а також суміжні супутні та допоміжні послуги та здавання в оренду (фрахт)
транспортних засобів з екіпажем. Сюди відносяться також поштові послуги та послуги
кур’єрського зв’язку [1]. На другому місці послуги з переробки матеріальних ресурсів, які
займають 12 % з всього обсяги експорту послуг за 2013 рік, та представляють собою
обробку, переробку, складання, маркування й упаковку, що здійснюються
підприємствами, які не є власниками товарів, з метою подальшої реалізації цих товарів за
кордоном або на території країни-переробника [1]. Третє місце займають ділові послуги
(11%), які включають в себе послуги у сфері наукових досліджень і розробок, професійні
послуги, послуги консультування з питань управління, технічні послуги, послуги
пов’язані з торгівлею та інші ділові послуги [1].
Отже, для покращення життя держави потрібно збільшувати кількість експортованих
товарів, особливо, послуги, які пов’язані з фінансовою діяльністю, послуги з будівництва
та ті, які пов’язані з подорожами. Задля стабільності національної валюти, збільшення
ВВП, збільшення робочих місць, покращення якості життя населення, створення
здорового конкурентного середовища між підприємцями, які поставляють послуги
закордон, потрібно інвестувати в галузі, які йдуть на експорт, необхідно розширювати та
диверсифікувати їх.
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