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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

ПОСЛУГАМИ В  ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ 
 

У статті розглянуті зовнішньоекономічні зв’язки та основні проблеми зовнішньої торгівлі послугами в Одеському 

регіоні, сучасний стан, тенденції та перспективи подальшого розвитку. Стабільний розвиток регіональної 

економіки в умовах ринку стає реальним за наявності надійних конкурентних позицій, тому значну увагу приділено 

чинникам і факторам, які визначають конкурентні переваги та зовнішньоекономічний потенціал і привабливість 

регіону. Проаналізовані основні зовнішньо-торгівельні показники Одеського регіону  станом за 2010-2016 роки. 

Виявленні основні проблеми та негативні фактори, які перешкоджають здійсненню зовнішньої торгівлі послугами в 

Одеському регіоні у достатньому обсязі та розроблені рекомендації й першочергові заходи стосовно покращення  

економічного становища. 
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Постановка проблеми. Зовнішньоекономічні 

зв'язки виступають засобом впливу на економічну 

систему держави та окремих регіонів, що здійсню-

ється через механізм зовнішньоторговельної діяль-

ності. Зовнішня торгівля – це продаж товарів за ме-

жі країни (експорт) і купівля за кордоном інших то-

варів (імпорт). До експортно-імпортних операцій 

належить також і надання послуг зарубіжним парт-

нерам, виконання для них певних робіт і відповід-

но, одержання послуг, або виконан-ня ними робіт, 

які мають бути оплачені [2]. Актуальним є вивчен-

ня основних проблем та особивостей зовнішньої 

торгівлі послугами в Одеському регіоні, сучасного 

стану та перспектив подальшого розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Теоретичні основи розвитку експортної діяльності 

складають класичні теорії та концепції між народ-

ної торгівлі за авторством А. Сміта, Д.Рікардо, Е. 

Хекшера, Б. Оліна, П. Самуельсона, В. Столпера 

неокласичні теоріями та моделями розвитку (теорія 

експортної бази Д. Норта та Ч. Тібу, неокласичні 

теорії екзогенного зростання Дж. Бортса та Дж. 

Стайна та інші). Дослідженням зовнішньої торгівлі 

послугами займаються також вітчизняні дослідни-

ки:   Агафонова Л.Г.,  Багієв Г.Л, Гаврилюк, Котлер 

Ф., Козак Ю.Г. та ін. 

Мета статті. Останнім часом велике значення 

набуває зовнішня торгівля послугами, оскільки це 

має пряму залежність до добробуту регіону та 

населення, а також добробуту країни. Тому 

визначення сучасних тенденцій зовнішньої торгівлі 

послугами Одеського  регіону та факторів, які 

зумовлюють її розвиток  на сучасному етапі, 

виявлення основних проблем, що перешкоджають 

її здійсненню, а також розробка рекомендацій 

щодо покращення  економічного становища регіоні 

у достатньому об’ємі є дуже важливим. 

Основні результати дослідження. В умовах гло-

балізації, поглиблення міжнародного поділу праці та 

кооперування Україна входить  у систему світового 

господарства як країна з високим рівнем відкритості 

економіки, що передбачає розширення взаємозв’язків 

з іншими країнами та залежності від них. 

Перспективи зовнішньоекономічного розвитку 

розглядаються з урахуванням експортного потен-

ціалу країни, який визначає її конкурентні переваги 

на світовому ринку. Експортний потенціал країни в 

цілому складається з експортних потенціалів окре-

мих регіонів, що є активними самостійними струк-

турними одиницями у зовнішньоекономічних від-

носинах. Вони визначають не лише забезпеченість 

національної економіки ресурсами, а й здатність 

системи до розвитку на базі наявних ресурсів. Сьо-

годні диспропорції у регіональному розвитку заго-

стрюються, що є наслідком відображення конку-

рентоспроможності регіонів в умовах, що постійно 

змінюються [6]. 

Роль та значення зовнішньоекономічного по-

тенціалу для розвитку економіки регіону визна-

чаються низкою факторів і умов. Для Одещини це : 

вигідне економіко-географічне положення, розви-

нена система транспортних комунікацій та вироб-

нича інфраструктура в цілому, багатогалузевий 

промисловий комплекс, науковий та інноваційний 

потенціал, досить потужна будівельна база, значні 

земельні, лісові та водні ресурси, наявність важли-

вих корисних копалин, високий загальноосвітній 

рівень населення і сформована система підготовки 

фахівців, багатовекторні зовнішньоекономічні 

зв'язки, що сприяють розширенню зовнішніх рин-

ків. Сьогодні Одещина є одним з найбільш прогре-

сивних регіонів, що характеризується динамічним 

розвитком. 
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Дослідження зовнішньої торгівлі послугами 

Одеської області засновано на оцінці показників 

зовнішньоторговельного обороту, імпорту та 

експорту, його географічної структури та структури 

за видами послуг.  Отже, розглянемо основні 

зовнішньо-торговельні показники Одеського 

регіону за 2010-2016 рр (табл.1) 

                               Таблиця 1 

Показники зовнішньої торгівлі послугами Одеського регіону 
 

2012 2013 2014 2015 2016 
2016  у % 

 до 2015р. 

Експорт послуг, 

тис. дол. США 
1217506,5 1165932,7 1008748,6 878619,7 776781,4 86,6 

Імпорт послуг, 

тис. дол. США 
254124,5 257787,2 204567,3 128811,3 133208,1 100,6 

Сальдо послуг,  

тис. дол. США 
963382 908145,5 804181,3 749808,4 643573,3 14 

Джерело: [5] 

 

За даними таблиці можна побачити, що обсяги 

експорту послуг у 2016 році зменшилися на 101838 

тис. дол. США та склали 776781,4 тис. дол. США. 

Обсяги імпорту навпаки зросли на 4396,8 тис. дол. 

США та склали 133208,1 тис. дол. США. Протягом 

2012-2016 сальдо зовнішньої торгівлі залишилося 

позитивним.  

Варто зазначити, що впродовж останніх років 

підприємства Одещини суттєво розширювали 

зовнішньоторговельні зв’язки із господарюючими 

суб’єктами з інших країн, зокрема в 2012-2013 

роках було налагоджено співпрацю із суб’єктами 

господарювання із 105 країн світу, а в 2015-2016 

роках – уже із 175 країнами  [5]. 

Одеський регіон відзначається надзвичайно 

сприятливим транспортно-географічним положен-

ням, що зумовило провідну роль транспорту у його 

розвитку. Потужний  міжгалузевий транспортний 

комплекс Одещини представлений усіма видами 

транспорту – залізничним, автомобільним, водним 

(морським та річковим), трубопровідним, авіацій-

ним, електричним, що дало змогу транспортним 

послугам посісти перше місце за загальним 

експортом послуг (табл.2). 

 

Таблиця 2 

Структура зовнішньої торгівлі транспортними  послугами  

Одеського регіону за 2016 рік 

НАЗВА ПОСЛУГИ 

ЕКСПОРТ ІМПОРТ 

САЛЬДО тис. дол. США 

у % до 

у % до 

2015 р 
тис. дол. США 

у % до 

2015 р. 

Усього 680703,3 84,9 83557,0 107,8 597146,3 

Послуги морського транспорту 424598,3 88,2 75365,9 112,7 349232,4 

Послуги річкового транспорту 19612,9 64,5 29,1 8,1 19583,8 

Послуги повітряного транспорту 20063,7 90,8 752,0 69,9 19311,7 

Послуги залізничного транспорту 41029,7 131,6 3126,5 71,0 37903,2 

Послуги автомобільного 

транспорту 
12447,5 76,6 3065,0 80,2 9382,5 

Інші допоміжні та додаткові 

транспортні послуги 
162951,2 74,0 1218,2 120,4 161733,0 

Джерело: [5] 

 

Отже, як можна бачити з таблиці 2, провідними 

транспортними послугами станом на 2016 рік, є 

послуги морського транспорту, експорт яких склав 

424598,3 тис. дол. США, тоді як імпорт –75365,9 

тис. дол. США, на другому місці є інші допоміжні 

та додаткові транспортні послуги, експорт яких 

складає 162951,2 тис. дол. США, у свою чергу 

імпорт склав 1218,2 тис.дол.США. 

На жаль, на розвиток зовнішньої торгівлі 

області вирішальний вплив має група негативних 

факторів, а саме:  

 Низька конкурентоспроможність вітчизня-

них товарів та послуг.  

 Нерозвинутість базових інститутів 

ринкової економіки.   

  Недосконалість механізмів державного 

регулювання.                                                  

 Нерозвинутість ринкової інфраструктури 

підтримки експорту. [1] 

Отже, першочергові заходи стосовно підвищення 

ефективності економіки Одеського регіону повинні 

охоплювати проблему розподілу повноважень між 

місцевими та державними органами влади. 
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Концептуально питання про підвищення конку-

рентоспроможності регіону можна визначити таким 

положенням: держава повинна сприяти кожному ре-

гіону у формуванні та використанні його конку-

рентних переваг, а також вирішувати проблемні пи-

тання, які регіон самостійно вирішити не в змозі. Всі 

інші функції розвитку регіону є завданням регіона-

льних органів влади та органів місцевого самовря-

дування, тобто мають реалізовуватись принципи 

субсидіарності, та доповнюваності. 

Торгівельний потенціал Одеської області слід 

також використовувати  у повній мірі, активував-

ши всі конкурентоспроможні сфери виробництва. 

Нарешті, всі програми співробітництва, щодо яких 

вже існують попередні домовленості з ЄС повинні 

бути реалізовані. Це дозволить обрати вектор 

розвитку та налагодити зовнішньоекономічні 

зв’язки з країнами-партнерами. 

Висновки та пропозиції. Отже, розглянувши 

сучасний стан та особливості розвитку зовнішньої 

торгівлі послугами в Одеському регіоні були 

виявлені основні проблеми й негативні фактори, а 

також розроблені рекомендації щодо її покращен-

ня. У сучасних умовах, необхідно продовжувати 

нарощувати регіональний експорт і при цьому 

дбати не лише про збільшення його обсягів, 

належну увагу слід приділити також і  створенню 

довгострокових конкурентних переваг, стабільно-

му розширенню та якісному поліпшенню на їх 

основі позиції регіону. 

Світові ринки, зокрема ринки країн ЄС є досить 

привабливими для вітчизняних підприємств не 

тільки з точки зору обсягу платоспроможного 

попиту, але й з точки зору стимулів вдосконалення 

матеріально-технічної, виробничої бази, 

підвищення конкурентоздатності продукції через 

дотримання високих європейських стандартів 

щодо якості продукції. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ В ОДЕССКОМ 

РЕГИОНЕ 

В статье рассмотрены внешнеэкономические  связи , основные проблемы внешней торговли услугами в Одесском 

регионе, современное состояние, тенденции и перспективы дальнейшего развития. Стабильное развитие 

региональной экономики в условиях рынка становится возможным при наличии надежных конкурентных позиций, 

поэтому особое внимание уделено факторам, которые определяют конкурентные преимущества и 

внешнеэкономический потенциал и привлекательность региона. Проанализированы внешне-торговые показатели 

Одесского региона в 2012-2016 гг. Выявлены основные проблемы и негативные факторы, препятствующие 

осуществлению внешней торговли услугами в Одесском регионе в достаточном количестве и разработаны 

рекомендации для улучшения экономического состояния. 
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конкурентоспособность. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE OF SERVICES IN THE ODESSA 

REGION  

The article is dedicated to the foreign economic relatios,main problems of  foreign trade in the Odesssa region, current state, 

tends and prospects. A stable development of regional economy  in a market environment becomes possible in case of trusted 

competitive positions, so special attention is given to the factors, which determine competitive advantages, external economic 

potential and  attractiveness and better cost efficiency of Odessa region. Indicators of foreign trade of services in the Odessa 

region in the 2012-2016 were analyzed. Main problems and negative factors which impede the implementation of the foreign 

trade of services is found. Recommendations for improvement of economic state is developed. 
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