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АНОТАЦІЯ 

 

Кравцова І. В. Глобальні ланцюги створення вартості в секторах 

світової економіки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини (29 – міжнародні відносини). – Національний авіаційний 

університет. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, 2017. 

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів 

функціонування глобальних ланцюгів створення вартості (ГЛСВ), які у 

сучасній світовій економіці є результатом фрагментації міжнародного 

виробництва та рушійною силою світової торгівлі. У роботі проаналізовано 

сучасні тенденції та закономірності функціонування ГЛСВ, виявлено 

детермінанти та соціально-економічні наслідки участі у них країн. 

Досліджено походження й основні теоретичні та методологічні 

положення концепції ГЛСВ, дано власне визначення терміну, з’ясовано 

рушійні сили формування та розвитку цього явища. Концепція ГЛСВ, які 

виникли в результаті поглиблення міжнародного поділу праці, з’явилася на 

перетині теорій міжнародної торгівлі та прямих іноземних інвестицій. Вона 

зазнала еволюції від поняття продуктового ланцюга в межах концепції світ-

системного аналізу й ідеї вартісного підходу в контексті дослідження 

конкурентних переваг фірми до повноцінного теоретико-методологічного 

підходу до дослідження особливостей організації фрагментованого 

міжнародного виробництва та міжнародної торгівлі кінцевими і проміжними 

товарами та послугами. Ця концепція стала основою для принципово нового 

статистичного підходу на основі торгівлі в термінах доданої вартості.  

Дістали подальшого розвитку теоретичні підходи до аналізу ГЛСВ, 

виявлення їх суб’єктів, окремих ланок і стадій виробництва та з’ясування 

взаємозв’язків між ними, визначення форм управлінських зв’язків, типів 
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ГЛСВ і притаманних їм характеристик. З метою уточнення сутності та 

уникнення взаємозамінності у науковому використанні встановлено 

відмінності між такими поняттями: ланцюг створення вартості, що є повним 

комплексом видів діяльності зі створення продукту, від розробки концепції до 

кінцевого споживання та післяпродажного обслуговування; ланцюг поставок, 

який охоплює лише безпосередньо виробничі процеси; виробнича мережа, що 

являє собою сукупність міжфірмових зв’язків, а не видів діяльності.  

За визначенням автора, глобальний ланцюг створення вартості – це 

послідовність взаємопов’язаних видів діяльності зі створення доданої 

вартості, розташованих як мінімум на двох континентах або у межах двох 

торгових блоків, що забезпечують виробництво товару чи послуги, починаючи 

з ідеї щодо їх створення та закінчуючи доставкою до кінцевого споживача та 

післяпродажним обслуговуванням. На відміну від попередніх, у даному 

визначенні узагальнено визначальні характеристики поняття: уточнено його 

просторове охоплення та розкрито сутність явища як послідовності 

взаємопов’язаних видів діяльності зі створення доданої вартості. 

Проаналізовано сучасні тенденції та виявлено основні закономірності 

функціонування ГЛСВ, з’ясовано ступінь залучення до них окремих країн і 

галузей на основі розрахунку відповідних індексів. Виявлено, що 

функціонування ГЛСВ характеризується такими закономірностями: 

зростанням участі усіх країн у фрагментованому міжнародному виробництві 

(розраховані автором індекси участі країн у ГЛСВ демонструють стабільне 

зростання; найвищі індекси мають малі відкриті економіки, найнижчі – 

переважно великі економіки, країни-експортери сировини та країни, що 

розвиваються); поступовим послабленням внутрішньорегіональних зв’язків у 

виробництві та торгівлі і посиленняv власне глобалізаційних процесів 

(скорочення частки внутрішньорегіональної складової індексу участі); 

зростанням частки іноземної доданої вартості у світовому експорті та 

середньої довжини ГЛСВ в усіх галузях (найдовшими та водночас найбільш 

інтернаціоналізованими є галузі виробництва електронної й оптичної 



4 

 

продукції, транспортних засобів і металургійна промисловість); посиленням 

ролі малих і середніх підприємств у ГЛСВ, а також ролі послуг, які не тільки 

експортуються у чистому вигляді, а й втілюються в експортні товари. 

Встановлено детермінанти залучення країн до фрагментованого 

міжнародного виробництва у результаті побудови комплексної кореляційно-

регресійної моделі на основі сформованої автором бази даних, що охоплює  

76 потенційних факторів, які характеризують різні сфери економіки 63 країн 

за 17 років. З’ясовано, що індекс участі країни у ГЛСВ залежить як від 

структурних характеристик економіки країни – галузевої структури 

економіки, вираженої часткою виробництва у ВВП, та забезпеченості 

природними ресурсами, вираженої часткою земель сільськогосподарського 

призначення та часткою експорту руд і металів, так і від більш гнучких 

факторів, зокрема у торговій, соціальній, інноваційній, монетарній і 

фіскальній сферах, на які можна вплинути за допомогою відповідних 

інструментів державної політики (всього 15 факторів). Виявлено, що 

найбільшою мірою участь країни у ГЛСВ пояснюють детермінанти, які 

відображають показники зовнішньої торгівлі, а також окремі характеристики 

людського й інтелектуального капіталу країни. Найвищі стандартизовані 

коефіцієнти регресії мають показники частки зовнішньої торгівлі у ВВП, 

частки виробництва у ВВП та частки висококваліфікованих працівників. 

Охарактеризовано соціально-економічні наслідки участі країн у ГЛСВ, 

у тому числі за допомогою економетричного тестування. Такі наслідки мають 

переважно позитивний характер, оскільки завдяки залученню до 

фрагментованого міжнародного виробництва країни можуть підвищити 

створювану вітчизняну додану вартість і рівень доходів, рівень зайнятості та 

технологічного розвитку, залучити власні малі та середні підприємства до 

міжнародного виробництва, досягти економічної модернізації, що має 

особливо важливе значення для країн, які розвиваються. Водночас участь у 

ГЛСВ, передусім на ланках з низькою доданою вартістю, несе певні ризики 

для країн-учасниць, у першу чергу у соціальній та екологічній сферах, що, 
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зокрема, полягають у створенні робочих місць з несприятливими умовами 

праці, посиленні залежності рівня зайнятості від діяльності провідних 

компаній, зниження вимог до екологічних стандартів тощо. За допомогою 

кореляційного аналізу та побудови кривих апроксимації виявлено, що індекс 

участі у ГЛСВ має позитивну кореляцію з темпами зростання ВВП на душу 

населення, темпами зростання рівня зайнятості населення, обсягами 

репатрійованих і реінвестованих прибутків, темпами зростання частки 

вітчизняних витрат на оплату праці, втілених в іноземний кінцевий попит.  

Виявлено закономірності розподілу доданої вартості між ланками ГЛСВ 

на основі емпіричного аналізу. Спосіб розподілу доданої вартості вздовж 

ГЛСВ описує так звана «усміхнена крива», відповідно до якої завдання із 

найвищою доданою вартістю розташовуються на двох протилежних кінцях 

ГЛСВ – висхідних і низхідних видах діяльності, які є більш наукомісткими, а 

завдання з найнижчою доданою вартістю, що є більш працемісткими, 

розташовуються посередині ГЛСВ. Застосування методів поліноміальної 

апроксимації та кластерного аналізу дозволило автору дослідити 

взаємозв’язок між часткою вітчизняної доданої вартості в експорті та 

показником відстані до кінцевого споживача та підтвердити існування 

«усміхненої» кривої. Таким чином, країни, розташовані якнайдалі від 

кінцевого споживача (високі значення показника відстані до кінцевого 

споживача) та якнайближче до нього (низькі значення відповідного 

показника), створюють вищу частку доданої вартості, ніж країни, що мають 

середні показники відстані до кінцевого споживача і, відповідно, знаходяться 

переважно на виробничих стадіях ГЛСВ.  

Проаналізовано ступінь і характер, а також перспективи участі України 

у ГЛСВ. Встановлено динаміку залучення України до ГЛСВ за період  

1993–2015 рр. та участь у них окремих галузей економіки країни на основі 

розрахунку відповідних індексів, з’ясовано потенційний рівень участі України 

у фрагментованому міжнародному виробництві. Виявлено, що найбільшою 

мірою до ГЛСВ залучені такі галузі, як готельно-ресторанна, металургійна, 
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хімічна та нафтова промисловість, галузь переробки відходів, виробництво 

транспортних засобів. У той же час найвищі обсяги експорту в термінах 

доданої вартості демонструють фінансові та ділові послуги, харчова 

промисловість, сільське господарство, металургійна, хімічна та нафтова 

промисловість. Розраховане за допомогою економетричної моделі значення 

індексу участі України у ГЛСВ істотно перевищує його фактичне значення та 

відповідає рівню участі таких країн ЄС зі схожою до України структурою 

економіки, як Болгарія, Естонія, Латвія, Польща та Словенія. Таким чином, 

оптимізація структури національної економіки та підвищення ефективності 

використання наявних ресурсів, а також застосування інструментів державної 

політики у відповідних сферах може сприяти зростанню рівня залучення 

України до ГЛСВ та стати поштовхом до її економічної модернізації. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

положення та висновки дослідження можуть бути використані у діяльності 

органів виконавчої та законодавчої влади при розробці державної політики, 

що сприятиме підвищенню ступеня участі України у ГЛСВ і більш 

ефективному використанню необхідних для цього ресурсів, з урахуванням 

потенційних соціально-економічних наслідків такої участі; розробці стратегії 

економічної модернізації України; визначенні пріоритетних галузей 

виробництва та напрямів зовнішньоекономічної діяльності, які дозволять 

державі в цілому та вітчизняним компаніям зокрема підвищувати конкуренто-

спроможність і просуватися у ГЛСВ до ланок, де створюється вища додана 

вартість.  

Ключові слова: глобальний ланцюг створення вартості, додана 

вартість, фрагментоване міжнародне виробництво, світова торгівля в термінах 

доданої вартості, індекс участі у глобальних ланцюгах створення вартості, 

«усміхнена» крива, економічна модернізація. 
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SUMMARY 

 

Kravtsova I. V. Global value chains in world economy sectors. – 

Qualification scientific paper as a manuscript. 

The thesis submitted for the academic degree of PhD in economics, specialty  

08.00.02 – world economy and international economic relations (29 – international 

relations). – National Aviation University. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Kyiv, 2017. 

The thesis studies theoretical and practical aspects of functioning of global 

value chains (GVC), being the result of international production fragmentation and 

driving force of the world trade in a modern world economy. The research paper 

analyzes the modern trends and principal patterns of GVC functioning, as well as 

identifies the determinants and social and economic consequences of countries’ 

GVC participation. 

Both the origin and key theoretical and methodological conceptual issues of 

the GVC framework were explored, as well as the author’s definition for the term 

was given. The driving forces of the phenomenon formation and evolution were also 

identified. The GVC framework, which arose as a result of deepening the 

international division of labor, originated at the intersection of theories of 

international trade and foreign direct investment. It has experienced the evolution 

from the concept of commodity chain within the framework of world-systems 

analysis and the idea of value approach in the context of firms’ competitive 

advantages research to the complete theoretical and methodological approach to 

study the features of organization of internationally fragmented production and 

international trade in final and intermediate goods and services. This framework 

became the basis for a fundamentally new statistical approach in terms of trade in 

value added. 

The theoretical approaches to the analysis of GVC, identification of their 

subjects, particular links and stages of production and clarification of the 

interrelations between them, determination of forms of governance structures, types 
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of GVC and their inherent characteristics were further developed. In order to clarify 

the essence and avoid interchangeability in scientific use, the differences between 

the following concepts were established: a value chain, that is a full range of 

activities to create a product from concept to end-use and after-sales service;  

a supply chain, that covers only production processes themselves; a production 

network, that is a set of interfirm relations, but not activities.  

According to the author’s definition, a global value chain is a sequence of 

interrelated value-added activities, located on at least two continents or within two 

trade blocks, that provide a production of goods or services, from the idea of its 

creation to the delivery to end consumer and after-sales service. Unlike the previous 

ones, this definition generalizes the essential characteristics of the concept: specifies 

its spatial coverage and clarifies the essence of the phenomenon as a sequence of 

interrelated value added activities. 

The modern trends of GVC functioning were analyzed, with presenting the 

identified principal patterns. Based on relevant indices calculation, the extent of the 

particular countries’ and industries’ participation in those chains was defined. It is 

revealed that the GVC operation is characterized by the following patterns:  

the growth of all countries’ participation in internationally fragmented production 

(countries’ GVC participation indices calculated by the author show a steady 

growth; small open economies have the highest indices, and mostly large economies, 

countries exporting raw materials and developing countries have the lowest ones); 

the gradual reduction of interregional links in production and trade and strengthening 

of the globalization processes proper (reduction of the share of  

an interregional component in participation index); an increase in the share of 

foreign added value in world exports and the average length of GVC in all industries 

(the longest and the most internationalized ones are production of electrical and 

optical equipment, production of transport equipment and the metallurgical 

industry); strengthening of the role of small and medium enterprises in GVC, as well 

as the role of services that are not only exported in their pure form, but also are 

embodied in export goods. 
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The determinants of countries’ involvement in internationally fragmented 

production were identified as a result of construction of a comprehensive 

correlation-regression model based on the author’s database, covering 76 potential 

factors that characterize the various areas of economy of 63 countries for 17 years. 

It was found that a country’s GVC participation index depends on both the structural 

characteristics of the economy – the sectoral structure of the economy, expressed as 

a share of manufacture in GDP, and natural resources endowment, expressed as  

a share of agricultural land and a share of ores and metals exports, as well as the 

more flexible factors, in particular in the trade, social, innovation, monetary and 

fiscal areas, that can be influenced by appropriate public policy instruments  

(15 factors in total). It was revealed that the country’s GVC participation is mostly 

explained by the determinants reflecting the indicators of foreign trade, as well as 

the particular characteristics of human and intellectual capital of the country.  

The highest standardized regression coefficients are shown by indicators of a share 

of foreign trade in GDP, share of production in GDP and share of highly skilled 

workers. 

In addition, social and economic consequences of countries’ GVC 

participation were characterized, by means of econometric testing as well. Those 

effects are mostly positive, as far as due to involvement in internationally 

fragmented production countries can increase the domestic value added and income, 

employment and technological development, involve their own small and medium 

enterprises in international production, achieve economic upgrading, that is 

particularly important for developing countries. At the same time, GVC 

participation, especially on the stages with low value added, carries certain risks for 

the participating countries, primarily in social and environmental areas, that 

includes, in particular, creation of jobs with poor working conditions, greater 

dependence of employment on the activities of leading companies, reduction of 

environmental standards, etc. By means of correlation analysis and curve 

approximation, it is revealed that the GVC participation index has a positive 

correlation with the growth rate of GDP per capita, growth rate of employment, 
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volume of repatriated and reinvested earnings, growth rate of domestic labor costs 

share embodied in foreign final demand. 

The patterns of value added distribution along GVC were explored based on 

empirical analysis. The method of value added distribution is described by the  

so-called “smiling” curve, according to which the tasks with the highest value added 

are located at the two opposite ends of GVC – ascending and descending activities, 

that are more knowledge-intensive, and the tasks with the lowest value added, that 

are more labor-intensive, are located on the middle stages of GVC. The application 

of the methods of polynomial approximation and cluster analysis allowed the author 

to investigate the relationship between the share of domestic value added in exports 

and the indicator of distance to the end use, and confirm the existence of a “smiling” 

curve. Thus, the countries located far from the end use (high values of the distance 

to the end use) and close to it (low values of the indicator), create higher value added 

than the countries with average distance to the end use and, therefore, located 

predominantly at the production stages of GVC. 

The extent and character, as well as the prospects of Ukraine’s participation 

in GVC were analyzed. The dynamics of Ukraine’s involvement in GVC for  

the period of 1993-2015, as well as the participation of particular sectors of  

the economy in internationally fragmented production were identified on the basis 

of calculation of the respective indices. The potential extent of Ukraine’s GVC 

participation was also determined. It was revealed that Ukrainian hotel and 

restaurant, metallurgical, chemical and petroleum industries, recycling industry and 

transport equipment production are involved in GVC activities to the most extent. 

At the same time, the highest export volumes in terms of value added are shown by 

financial and business services, food industry, agriculture, metallurgical, chemical 

and petroleum industries. The value of Ukraine’s GVC participation index, 

calculated based on the econometric model, substantially exceeds its actual value 

and corresponds to the extent of GVC participation of Bulgaria, Estonia, Latvia, 

Poland and Slovenia, that are the EU countries with an economy structure similar to 

Ukraine. Thus, optimization of the structure of the national economy and increase 
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of the efficiency of the resources available, as well as the use of public policy 

instruments in the relevant areas can increase the level of Ukraine’s involvement in 

GVC and give impetus to its economic upgrading. 

The practical significance of the results obtained is that the provisions and 

findings of the research can be used by the executive and legislative authorities in 

the development of a public policy to enhance the extent of Ukraine’s GVC 

participation and use the necessary resources more efficiently, taking into account 

the potential social and economic consequences of this participation;  

in the development of a strategy of Ukraine’s economic upgrading;  

in the identification of priority sectors of production and directions of foreign 

economic activity, that will allow the state as a whole and domestic companies in 

particular to raise competitiveness and move along GVC to the higher value added. 

Keywords: global value chain, value added, internationally fragmented 

production, world trade in value added, global value chains participation index, 

smiling curve, economic upgrading. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Формування та стрімкий розвиток 

глобальних ланцюгів створення вартості (ГЛСВ), що охоплюють 

фрагментоване міжнародне виробництво та світову торгівлю, стали 

визначальною рисою світової економіки ХХІ ст. Провідна роль в організації та 

координації ГЛСВ належить транснаціональним корпораціям (ТНК), але 

завдяки можливості спеціалізації на окремих завданнях і бізнес-функціях, а не 

на певному продукті або галузі, малі та середні підприємства, зокрема з країн, 

що розвиваються, також активно долучаються до різних видів діяльності  

у межах фрагментованого міжнародного виробництва.  

Країни та компанії, що беруть участь у ГЛСВ, все більшою мірою 

покладаються на іноземні ресурси, проміжні товари та послуги, знання тощо. 

У результаті міжнародне виробництво перетворюється на більш складне 

явище із тісно взаємопов’язаними суб’єктами економічної діяльності, що 

зумовлює необхідність обґрунтування доцільності участі країн у глобальних і 

регіональних ланцюгах створення вартості з урахуванням її соціально-

економічних наслідків, а також визначення факторів, які впливають на ступінь 

залучення країни до фрагментованого міжнародного виробництва в межах 

ГЛСВ, із метою розробки державної політики у відповідних сферах. 

Актуальність дослідження функціонування ГЛСВ із точки зору 

детермінант і соціально-економічних наслідків участі у них країн зумовлена 

не лише динамікою та масштабами даного явища, а й потребами соціально-

економічного розвитку України. З’ясування ступеня та характеру залучення 

України до ГЛСВ дозволить визначити пріоритетні напрями розвитку 

вітчизняного виробництва та зовнішньоекономічної діяльності для 

підвищення ефективності економіки в цілому та її окремих галузей і 

здійснення країною економічної модернізації.  

Дослідженню теоретичних і практичних аспектів функціонування 

ГЛСВ, розвитку методологічних підходів до їх аналізу, з’ясуванню 
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особливостей участі окремих країн і регіонів у фрагментованому 

міжнародному виробництві присвячені наукові праці таких зарубіжних 

вчених, як Дж. Абоні, Ж. Амадор, Р. Балдвін, К. де Бекер, Ж. Ванг, 

Г. Джереффі, Р. Каплінскі, П. Ковальськи, М. Корженевіч, Х. Лопес-Гонсалес, 

Е. ван дер Марел, Дж. Лі, Б. Менг, О. Мемедовіч, С. Мірудо, К. П’єтробеллі, 

М. Портер, Р. Рабеллотті, Т. Стеджен, М. Тіммер, Дж. Хамфрі. Крім того, 

концепція ГЛСВ широко застосовується в останніх звітах і дослідженнях 

ООН, ЮНКТАД, ЮНІДО, СОТ, Світового Банку, ОЕСР та інших провідних 

міжнародних організацій.  

Для вітчизняної літератури проблема вивчення ГЛСВ є відносно новою. 

Питання організації міжнародного виробництва, зокрема з точки зору 

діяльності ТНК, здійснення світової торгівлі у межах ГЛСВ, та деякі аспекти 

участі у них України висвітлені у роботах таких українських науковців, як 

І. В. Бураковський, І. Й. Гладій, О. П. Гребельник, І. Ю. Гужва, Г. В. Дугінець, 

Р. О. Заблоцька, А. І. Ігнатюк, Д. О. Ільницький, Л. Л. Кістерський, 

В. М. Левківський, Т. М. Мельник, Р. М. Моторин, І. І. Пузанов, 

Н. В. Резнікова, О. І. Рогач, А. П. Румянцев, В. Р. Сіденко, С. В. Сіденко, 

Я. М. Столярчук, В. В. Тіпанов, А. С. Філіпенко, М. П. Хмара, Т.М. Циганкова, 

О. І. Шнирков, С. О. Якубовський та ін.  

Проте більшість існуючих досліджень, що мають прикладний характер, 

є досить вузькоспрямованими, в них розглядаються лише окремі галузі або 

країни. Також не існує єдиного теоретичного підходу до вивчення ГЛСВ, 

оскільки погляди представників різних економічних шкіл іноді не 

співпадають. Крім того, через відсутність остаточно сформованої методології 

та обмеженість статистичних даних, необхідних для емпіричного аналізу, 

часто висновки щодо різних аспектів функціонування ГЛСВ знаходяться 

переважно у теоретичній площині, але бракує їх економетричного 

обґрунтування. Тому формування комплексного теоретичного підходу до 

аналізу ГЛСВ та дослідження сучасних тенденцій їх функціонування, 

детермінант розміщення та соціально-економічного впливу на країни із 
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застосуванням економетричного моделювання є актуальним, що й зумовило 

вибір теми дисертаційного дослідження, його мету та завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до планової теми наукових робіт 

кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Навчально-наукового 

інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету 

«Диверсифікація соціально-економічного співробітництва України  

з Європейським Союзом» № 48/15.01.01. У межах цієї теми автором особисто 

досліджена проблема організації фрагментованого міжнародного виробництва 

навколо ГЛСВ, виявлено та проаналізовано детермінанти та соціально-

економічні наслідки включення країн до ланок такого міжнародного 

виробництва, з’ясовано місце України у ГЛСВ, виявлено пріоритетні галузі 

виробництва та напрями зовнішньоекономічної діяльності, необхідні для 

здійснення країною економічної модернізації. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

аналіз сучасних тенденцій і закономірностей функціонування глобальних 

ланцюгів створення вартості, виявлення за допомогою економетричного 

моделювання детермінант участі у них країн і соціально-економічних 

наслідків такої участі. 

Досягнення поставленої мети зумовило вирішення таких завдань: 

– дослідити походження концепції ГЛСВ, систематизувати її основні 

положення, розкрити економічну сутність явища та дати власне визначення 

поняття; 

– виявити та систематизувати методологічні засади дослідження ГЛСВ; 

– з’ясувати рушійні сили формування та розвитку ГЛСВ, а також 

основні напрями державної політики, при розробці яких варто враховувати 

особливості сучасної організації фрагментованого міжнародного 

виробництва; 

– проаналізувати сучасні тенденції та особливості функціонування 

ГЛСВ у контексті світової торгівлі в термінах доданої вартості, з’ясувати 
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ступінь залучення до них окремих країн, розрахувавши індекси участі у ГЛСВ; 

– з’ясувати фактори впливу на розміщення ланок ГЛСВ; 

– встановити детермінанти участі країн у ГЛСВ шляхом здійснення 

економетричного моделювання; 

– охарактеризувати основні напрями впливу участі країн у ГЛСВ на 

економіку та соціальну сферу, зокрема за допомогою економетричного 

тестування таких взаємозв’язків; 

– розкрити закономірності розподілу доданої вартості між ланками 

ГЛСВ на основі емпіричного аналізу; 

– проаналізувати ступінь залучення та перспективи участі України  

у ГЛСВ. 

Об’єктом дослідження є глобальні ланцюги створення вартості, які  

у сучасній світовій економіці є результатом фрагментації міжнародного 

виробництва та рушійною силою світової торгівлі.  

Предметом дослідження є сучасні тенденції та закономірності 

функціонування глобальних ланцюгів створення вартості, детермінанти їх 

розміщення та напрями соціально-економічного впливу на країни. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано низку 

загальнонаукових і спеціальних методів теоретичного й емпіричного 

дослідження: історичний метод і метод порівняння – при дослідженні 

походження концепції ГЛСВ та співставленні існуючих підходів до їх 

вивчення (п. 1.1, 1.2); аналіз і синтез, індукція та дедукція – при дослідженні 

основних положень концепції ГЛСВ (п. 1.1, 1.2); метод узагальнення й 

описово-аналітичний метод – при виявленні рушійних сил розвитку ГЛСВ  

(п. 1.3), сучасних тенденцій їх функціонування (п. 2.1), особливостей участі 

України у ГЛСВ (п. 3.3); абстрактно-логічний метод – при формулюванні 

власного визначення ГЛСВ (п. 1.1), підборі факторів для включення до 

економетричної моделі (п. 2.3); метод формалізації – при визначенні 

показників, що характеризують участь країни у ГЛСВ (п. 1.2), та побудові 

економетричної моделі (п. 2.3); методи спостереження та вимірювання – при 
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аналізі сучасних тенденцій розвитку ГЛСВ (п. 2.1) і закономірностей їх 

функціонування (п. 3.1, 3.2), побудові економетричної моделі (п. 2.3), 

дослідженні участі України у ГЛСВ (п. 3.3); факторний аналіз – при виявленні 

детермінант розміщення ГЛСВ (п.  2.2, 2.3); економіко-математичне 

моделювання, кореляційний і регресійний аналіз – при побудові 

економетричної моделі для визначення детермінант участі країн у ГЛСВ 

(п. 2.3), здійсненні економетричного тестування соціально-економічних 

наслідків такої участі (п. 3.1) та існування «усміхненої» кривої (п. 3.2), 

визначенні потенційного рівня участі України у ГЛСВ на основі побудованої 

моделі (п. 3.3).  

Інформаційною базою дослідження є бази статистичних даних, річні 

звіти й інші публікації Світового Банку, ЮНКТАД, ЮНІДО, СОТ, МВФ, 

ОЕСР, ЄС, інших міжнародних організацій та установ, база даних Державної 

служби статистики України, монографії та статті зарубіжних і вітчизняних 

вчених. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розкритті 

сучасних особливостей функціонування глобальних ланцюгів створення 

вартості, виявленні визначальних факторів і соціально-економічних наслідків 

участі країн у фрагментованому міжнародному виробництві.  

Автором отримано наступні результати, які визначають його особистий 

внесок у вирішення поставлених завдань, характеризують наукову новизну 

роботи та виносяться на захист: 

вперше: 

– визначено детермінанти участі країн у ГЛСВ за допомогою 

кореляційно-регресійного аналізу та побудови власної економетричної моделі 

на основі сформованої автором бази даних, що охоплює 76 потенційних 

факторів, які характеризують різні сфери економіки 63 країн за 17 років. 

З’ясовано, що індекс участі країни у ГЛСВ залежить як від структурних 

характеристик економіки країни – галузевої структури економіки, вираженої 

часткою виробництва у ВВП, та забезпеченості природними ресурсами, 
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вираженої часткою земель сільськогосподарського призначення та часткою 

експорту руд і металів, так і від більш гнучких факторів, зокрема у торговій, 

соціальній, інноваційній, монетарній і фіскальній сферах, на які можна 

вплинути за допомогою відповідних інструментів державної політики (всього 

15 факторів). Виявлено, що найбільшою мірою участь країни у ГЛСВ 

пояснюють детермінанти, що відображають показники зовнішньої торгівлі,  

а також окремі характеристики людського й інтелектуального капіталу країни. 

Найвищі стандартизовані коефіцієнти регресії мають показники частки 

зовнішньої торгівлі у ВВП, частки виробництва у ВВП та частки 

висококваліфікованих працівників; 

– встановлено динаміку участі України у ГЛСВ за період 1993–2015 рр. 

та участь у них окремих галузей економіки країни на основі розрахунку 

відповідних індексів, з’ясовано потенційний рівень участі України  

у фрагментованому міжнародному виробництві. Виявлено, що найбільшою 

мірою до ГЛСВ залучені такі галузі, як готельно-ресторанна, металургійна, 

хімічна та нафтова промисловість, галузь переробки відходів, виробництво 

транспортних засобів. У той же час найвищі обсяги експорту в термінах 

доданої вартості демонструють фінансові та ділові послуги, харчова 

промисловість, сільське господарство, металургійна, хімічна та нафтова 

промисловість. Розраховане за допомогою економетричної моделі значення 

індексу участі України у ГЛСВ істотно перевищує його фактичне значення та 

відповідає рівню участі таких країн ЄС зі схожою до України структурою 

економіки, як Болгарія, Естонія, Латвія, Польща та Словенія; 

удосконалено: 

– термінологічну ідентифікацію поняття «глобальний ланцюг 

створення вартості» та визначено, що він являє собою послідовність 

взаємопов’язаних видів діяльності зі створення доданої вартості, 

розташованих як мінімум на двох континентах або у межах двох торгових 

блоків, що забезпечують виробництво товару чи послуги, починаючи з ідеї 

щодо їх створення та закінчуючи доставкою до кінцевого споживача та 
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післяпродажним обслуговуванням. На відміну від попередніх, у даному 

визначенні узагальнено визначальні характеристики поняття: уточнено його 

просторове охоплення та розкрито сутність явища як послідовності 

взаємопов’язаних видів діяльності зі створення доданої вартості; 

– обґрунтування соціально-економічних наслідків участі країни  

у ГЛСВ, у тому числі за допомогою кореляційного аналізу та побудови кривих 

апроксимації. Визначено позитивні наслідки у сферах зайнятості населення, 

економічного зростання, технологічного розвитку, екологічної безпеки та 

економічної модернізації, підтверджено позитивну кореляцію розрахованого 

індексу участі у ГЛСВ з темпами зростання ВВП на душу населення, темпами 

зростання рівня зайнятості населення, обсягами репатрійованих і 

реінвестованих прибутків, темпами зростання частки вітчизняних витрат на 

оплату праці, втілених в іноземний кінцевий попит. Виявлено потенційні 

ризики участі країн у ГЛСВ, зокрема у соціальній, екологічній сферах та  

у сфері технологічного розвитку; 

– економетричне тестування існуючих закономірностей розподілу 

доданої вартості вздовж ланок ГЛСВ, у результаті якого підтверджено 

існування так званої «усміхненої» кривої, відповідно до якої види діяльності, 

що створюють найвищу додану вартість, розташовані на початкових і 

кінцевих стадіях виробництва, які є більш наукомісткими, а найнижча додана 

вартість створюється посередині ГЛСВ, переважно на стадіях виробництва 

комплектуючих і кінцевого збирання; 

дістали подальшого розвитку: 

– теоретичні підходи до аналізу ГЛСВ, виявлення їх суб’єктів, окремих 

ланок і стадій виробництва та з’ясування взаємозв’язків між ними, визначення 

форм управлінських зв’язків, типів ГЛСВ і притаманних їм характеристик. 

Встановлено відмінності між такими поняттями, як ланцюг створення вартості 

(повний комплекс видів діяльності зі створення продукту, від розробки 

концепції до кінцевого споживання та післяпродажного обслуговування), 

ланцюг поставок (охоплює лише безпосередньо виробничі процеси) і 
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виробнича мережа (сукупність міжфірмових зв’язків, а не видів діяльності),  

з метою уточнення сутності та уникнення їх взаємозамінності у науковому 

використанні; 

– методика розрахунку індексів участі у ГЛСВ за міжнародними 

таблицями «витрати-випуск», а також методика формування гармонізованої 

бази даних з різних статистичних джерел для побудови економетричної 

моделі, що базується на розробленому автором алгоритмі використання 

макросів для автоматизації відповідних процесів; 

– трактування закономірностей функціонування сучасних ГЛСВ: 

зростання участі усіх країн у фрагментованому міжнародному виробництві 

(розраховані автором індекси участі країн у ГЛСВ демонструють стабільне 

зростання; найвищі індекси мають малі відкриті економіки, найнижчі – 

переважно великі економіки, країни-експортери сировини та країни, що 

розвиваються); поступове послаблення внутрішньорегіональних зв’язків  

у виробництві та торгівлі і посилення власне глобалізаційних процесів 

(скорочення частки внутрішньорегіональної складової індексу участі); 

зростання частки іноземної доданої вартості у світовому експорті та середньої 

довжини ГЛСВ в усіх галузях (найдовшими та водночас найбільш 

інтернаціоналізованими є галузі виробництва електронної й оптичної 

продукції, транспортних засобів і металургійна промисловість); посилення 

ролі малих і середніх підприємств у ГЛСВ, а також ролі послуг, які не тільки 

експортуються у чистому вигляді, а й втілюються в експортні товари. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

положення та висновки дослідження можуть бути використані у діяльності 

органів виконавчої та законодавчої влади при розробці державної політики, 

що сприятиме підвищенню ступеня участі України у ГЛСВ і більш 

ефективному використанню необхідних для цього ресурсів, з урахуванням 

потенційних соціально-економічних наслідків такої участі; розробці стратегії 

економічної модернізації України; визначенні пріоритетних галузей 

виробництва та напрямів зовнішньоекономічної діяльності, які дозволять 
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державі в цілому та вітчизняним компаніям зокрема підвищувати конкуренто-

спроможність і просуватися у ГЛСВ до ланок, де створюється вища додана 

вартість.  

Основні положення, результати та висновки дисертаційного 

дослідження впроваджені у практичну діяльність Інституту економічних 

досліджень та політичних консультацій (довідка № 261017/00162/1 від 

26.10.2017 р.), яким використано матеріали дослідження в аналітичній роботі, 

зокрема при підготовці проекту Експортної стратегії України на 2017–2021 рр. 

на замовлення Міністерства економічного розвитку та торгівлі України; 

Державного підприємства «Конструкторське бюро “Південне”  

ім. М. К. Янгеля» (довідка № 134/6725 від 24.11.2017 р.), Державного 

підприємства «Луцький ремонтний завод “Мотор”» (довідка  

№ 1-58/3057/18К/1 від 24.11.2017 р.), яким надано рекомендації щодо 

підвищення створюваної ними доданої вартості в авіакосмічному ГЛСВ.  

Висновки дисертації використовуються у навчальному процесі та 

науковій діяльності кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу 

Національного авіаційного університету (довідка № 266/15 від 20.11.2017 р.), 

кафедри міжнародної торгівлі ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» (довідка № 1815/17 від 15.09.2017 р.). 

Особистий внесок автора. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Викладені теоретичні, методологічні 

напрацювання та практичні результати, висновки, рекомендації є особистим 

науковим здобутком автора. Усі наукові праці, в яких висвітлено результати 

дослідження, є одноосібними та самостійно підготовленими.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження обговорено та схвалено на засіданнях кафедри 

міжнародних економічних відносин і бізнесу Національного авіаційного 

університету (2015–2017 рр.), а також апробовано на 8 міжнародних наукових 

і науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном, зокрема:  

ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 



25 

 

молодих вчених «Шевченківська весна – 2015: Економіка» (Київ,  

1–3 квітня 2015 р.); VI Міжнародній науково-практичній конференції 

«Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» (Київ, 

8 квітня 2015 р.); XV Міжнародній науково-практичній конференції молодих 

учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (Київ, 8–9 квітня 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні 

реалії» (Дніпро, 14–15 жовтня 2016 р.); Міжнародній науковій конференції 

«Integrated business structures: models, processes, technologies» (Кишинів, 

Молдова, 25 листопада 2016 р.); Міжнародній науковій конференції  

«The development of international competitiveness: state, region, enterprise» 

(Лісабон, Португалія, 16 грудня 2016 р.); VIІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Національні економічні стратегії розвитку  

в глобальному середовищі» (Київ, 13 квітня 2017 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Процеси економічної дезінтеграції в сучасному 

світовому господарстві» (Київ, 27 жовтня 2017 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладено  

у 15 одноосібних наукових працях (загальний обсяг 6,3 д. а.), з яких 8 наукових 

статей (4,9 д. а.), у тому числі 5 – у фахових виданнях України (3,15 д. а.),  

2 – в іноземних наукових виданнях (1,6 д. а.), 1 – в електронному фаховому 

виданні України (0,15 д. а.), та 7 тез доповідей у збірниках матеріалів 

міжнародних наукових конференцій (1,4 д. а.). 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з переліку умовних 

позначень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 

19 додатків. Основний зміст дисертації викладено на 184 сторінках 

друкованого тексту, що містить 40 рисунків і 10 таблиць. Список 

використаних джерел налічує 237 найменувань на 22 сторінках. Додатки 

займають 63 сторінки, на яких розміщено 37 рисунків і 15 таблиць. 
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 РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ 

 

1.1. Концепція глобальних ланцюгів створення вартості  

 

Глобальні ланцюги створення вартості, які є визначальною рисою 

сучасної світової економіки, сформувалися відносно нещодавно – протягом 

останніх десятиліть ХХ ст., в результаті поглиблення фрагментації 

міжнародного виробництва, в основі якого лежить міжнародний поділ праці. 

Їх стрімкий розвиток і поширення зумовили необхідність певного 

переосмислення існуючих підходів до пояснення закономірностей 

міжнародного виробництва та міжнародної торгівлі. 

Теоретичне підґрунтя міжнародного поділу праці було запропоноване 

ще А. Смітом [34] і Д. Рікардо [28] наприкінці ХVIII – на початку ХІХ ст. в 

рамках класичної теорії міжнародної торгівлі, а пізніше доповнене 

неокласиками Е. Хекшером і Б. Оліном у 1920-х рр. [2]. В основі цих теорій 

лежить положення про те, що головним рушієм міжнародної торгівлі є 

абсолютні або порівняльні переваги країн у виробництві тих чи інших товарів, 

що обумовлені відмінностями між країнами у продуктивності праці (А. Сміт, 

Д. Рікардо) або у забезпеченості факторами виробництва (Е. Хекшер, Б. Олін). 

Отже, відповідно до цих моделей, що відносяться до так званої «старої теорії 

торгівлі» [11, с. 7] і пояснюють міжгалузеву торгівлю, товари виробляються 

на національній території за допомогою національних факторів виробництва, 

а міжнародна торгівля передбачає продаж кінцевих товарів, вироблених в 

одній країні, споживачам в іншій країні. Втім, у сучасних умовах виробництво 

продукту (товару або послуги) здійснюється в результаті об’єднання зусиль 

постачальників і виробників з різних країн, що супроводжується 

багатостороннім обміном проміжними товарами, послугами, інвестиціями, 

інформацією тощо. Таким чином, «торгівля ХХІ століття» [226, с. 17] потребує 
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пошуку нових теорій і концепцій для пояснення новітніх процесів в економіці, 

у тому числі внутрішньогалузевої та внутрішньофірмової міжнародної 

торгівлі. 

«Стара теорія торгівлі» ґрунтується на цілому ряді припущень, з яких не 

всі повною мірою відображають реально існуючі взаємозв’язки у світовій 

економіці. До таких припущень, зокрема, можна віднести наступні: 

 країнам притаманна досконала конкуренція, виробництво забезпечує 

незмінний ефект масштабу; 

 транспортні витрати відсутні; 

 галузі представлені однорідними виробниками; 

 країни торгують кінцевими товарами, які вироблені за допомогою 

факторів виробництва лише експортуючої країни. 

Тому подальший розвиток теорій міжнародної торгівлі вимагав 

розв’язання цих суперечностей. Так, недоліки перших двох із зазначених 

припущень були враховані у «новій теорії торгівлі» П. Кругмана [175]  

у 1980-х рр., яка розглядає виробництво за умови зростаючого ефекту 

масштабу та ринку недосконалої конкуренції. Ця теорія пояснює 

внутрішньогалузеву торгівлю між країнами, що мають схожі технології та 

забезпеченість факторами виробництва, а також враховує транспортні 

витрати, прагнення до мінімізації яких змушує фірми розміщуватися ближче 

до покупців або постачальників. Враховуючи диференціацію продуктів, 

виграш від торгівлі пояснюється вже не різницею в альтернативній вартості 

товарів між країнами, а наявністю у споживача вибору з відносно широкого 

кола товарів. Торгівля товарами, особливо у межах ТНК, розглядається як 

альтернатива прямим іноземним інвестиціям (ПІІ). 

Класичне припущення щодо однорідності виробників у галузі, які 

характеризуються однаковою виробничою функцією, було переосмислене у 

моделі М. Меліца [187], що знаходиться на межі теорій міжнародної торгівлі 

та теорій фірм. Вихідним положенням моделі є неоднорідність фірм, які діють 

в одній галузі, що проявляється у різниці в рівні їх продуктивності. 
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Виділяються три категорії фірм: ті, що не експортують (діють на 

внутрішньому ринку); ті, що експортують (вивозять товари); 

багатонаціональні фірми (які здійснюють ПІІ для виробництва товарів на 

іноземних ринках). У моделі розглядається процес прийняття рішення фірмою 

щодо участі у міжнародній торгівлі та наголошується, що лише ті фірми, які 

демонструють вищу продуктивність і, відповідно, є більш прибутковими, 

можуть вдаватися до експорту продукції з огляду на високі постійні витрати. 

Спроба відійти від останнього з перелічених вище припущень класичної 

теорії та пояснити міжнародну торгівлю проміжними товарами робиться у 

межах ще одного напряму розвитку теорій міжнародної торгівлі – теорії 

неповних контрактів [213], якими вважається більшість контрактів, що 

укладаються між економічними агентами, оскільки сторони не можуть 

передбачити в контракті усі можливі обставини, що виникнуть у майбутньому. 

Ця модель пояснює міжнародну торгівлю вибором виробником готового 

продукту організаційного способу отримання проміжного продукту – через 

внутрішній або зовнішній аутсорсинг (зв’язки з незалежними 

постачальниками) чи інсорсинг (зв’язки із залежними постачальниками або 

власними дочірніми компаніями), з метою мінімізації витрат, пов’язаних з 

неповними контрактами, та, відповідно, максимізації прибутку. Таким чином, 

зовнішній аутсорсинг є основою міжнародної торгівлі між незалежними 

сторонами, а зовнішній інсорсинг породжує міжнародну торгівлю, що 

базується на ПІІ. 

Мотиви, що стимулюють фірми до здійснення міжнародного інсорсингу 

(або вертикальної інтеграції), також досліджуються у рамках теорій прямих 

іноземних інвестицій. Так, наприклад, відповідно до теорії транзакційних 

витрат (Р. Кейвз), мотивом здійснення ПІІ є зменшення транзакційних витрат, 

зокрема при пошуку постачальників проміжної продукції [88]; теорія 

інтерналізації фірми (Р. Коаз, М. Кесон, П. Баклі, Р. Кейвз, А. Рагмен) 

базується на ідеї використання специфічних переваг фірми у формі 

вертикальної інтеграції, що дозволяє створити внутрішньофірмовий ринок з 



29 

 

метою мінімізації транзакційних витрат [87]; теорії ринкової влади та 

монополістичної конкуренції (С. Хаймер, Ч. Кіндлбергер) у якості мотиву 

здійснення ПІІ розглядають використання та збереження специфічних або 

монополістичних переваг фірми [27]. Провідною теорією міжнародного 

виробництва стала еклектична парадигма Дж. Даннінга [102], що об’єднує 

елементи різних теоретичних підходів до дослідження ПІІ та пояснює умови, 

за яких компанія віддасть перевагу перед експортом продукції здійсненню ПІІ, 

у розрізі трьох груп факторів: переваг власності, переваг інтерналізації та 

переваг розміщення.  

Таким чином, на сьогоднішній день стрімкий розвиток транспортних 

послуг та інформаційно-комунікаційних технологій створює можливості 

розміщення окремих етапів виробництва певного продукту у різних країнах. 

Крім того, країни все більшою мірою спеціалізуються на окремих стадіях 

виробничого процесу, а не на експорті кінцевих продуктів, що у науковому 

обігу отримало назву «торгівля завданнями» (trade in tasks) [229, с. 10].  

З метою теоретичного обґрунтування сучасних процесів, що відбуваються у 

міжнародному виробництві та міжнародній торгівлі, розроблено цілу низку 

теорій міжнародної торгівлі та прямих іноземних інвестицій. Концепція 

глобальних ланцюгів створення вартості, що з’явилася на перетині цих теорій 

та об’єднує елементи макро- та мікроекономічного підходів, є тим 

інструментом, що дозволяє пояснити участь факторів виробництва різних 

країн у створенні одного продукту, а також здійснення торгівлі не лише 

кінцевими, а й проміжними товарами та послугами. 

Концепція глобальних ланцюгів створення вартості (global value chains, 

GVCs) бере свій початок у науковій літературі з дослідження глобальних 

продуктових ланцюгів (global commodity chains, GCCs). Поняття продуктового 

ланцюга вперше було введено у 1977 р. Т. Хопкінсом та І. Валлерстайном у 

контексті розробленої ними концепції світ-системного аналізу [142, с. 128].  

За визначенням дослідників, продуктовий ланцюг (commodity chain) 

представляє собою мережу трудових і виробничих процесів, кінцевим 
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результатом яких є готова продукція [141, с. 159]. Відповідно до цього 

підходу, продуктовий ланцюг складається з відокремлюваних процесів, або 

«осередків» (boxes), кожен з яких містить конкретні виробничі процеси з 

низкою характеристик, таких як суспільно визнані та змінні межі, різні ступені 

монополізації, зміни у географічному розташуванні, різні форми власності і 

способи контролю за трудовим процесом. Ці характеристики можуть 

змінюватися з часом в залежності від циклічних змін у світовій економіці. 

«Осередки» поєднуються між собою у різні способи, що відображають зміни 

у формах і масштабах вертикальної інтеграції між виробничими одиницями у 

межах цих «осередків». Такі зміни мають циклічний характер, оскільки деякі 

періоди характеризуються домінуванням вертикальної інтеграції, у той час як 

інші позначаються посиленням концентрації та субпідрядних відносин. 

Автори підходу стверджують, що за останні декілька століть такі цикли вже 

кілька разів змінювали одне одного [141, с. 168]. 

Ідеї Т. Хопкінса та І. Валлерстайна щодо представлення виробництва 

певного продукту у вигляді продуктового ланцюга отримали подальший 

розвиток у роботах Г. Джерефі. Так, у 1994 р. дослідник вперше запропонував 

термін «глобальний продуктовий ланцюг» – сукупність міжорганізаційних 

мереж, згрупованих навколо певного товару або продукту, що об’єднує 

домогосподарства, підприємства та держави в межах світової  

економіки [118, с. 2]. Втім, автор відходить від історичного та циклічного 

контекстів, зосереджуючи увагу на виникненні нових глобальних виробничих 

систем, у яких економічна інтеграція виходить далеко за межі міжнародної 

торгівлі сировинними матеріалами та кінцевими продуктами, охоплюючи 

виробництво, що характеризується централізованою координацією та 

водночас міжнародним розосередженням і включає велику кількість видів 

діяльності вздовж ланцюга створення певного продукту.  

Концепція глобальних продуктових ланцюгів передбачала, що окремі 

процеси в межах таких ланцюгів можуть бути представлені у вигляді 

«осередків» (boxes) або «вузлів» (nodes), об’єднаних у мережі [118, с. 2]. 
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Кожен наступний «вузол» включає придбання та/або організацію виробничих 

ресурсів (наприклад, сировинних матеріалів або напівфабрикатів), робочої 

сили, транспортування, дистрибуції (на ринкових умовах або за допомогою 

трансферту) та споживання. Таким чином, продуктовий ланцюг складається з 

послідовних етапів придбання ресурсів, виробництва, дистрибуції, маркетингу 

та споживання. На думку Г. Джерефі, інтернаціоналізація продуктових 

ланцюгів тісно пов’язана з процесом винесення окремих функцій за межі 

організаційної структури вертикально інтегрованих корпорацій [118, с. 7].  

У другій половині 1990-х рр. підхід на основі глобальних продуктових 

ланцюгів привернув широку увагу економістів, які сконцентрувалися на 

дослідженні конкретних галузей або країн [125, с. 75]. Але вже у 2000-х рр. у 

науковій літературі на зміну поняттю «продуктовий ланцюг» прийшов термін 

«ланцюг створення вартості» (value chain). Зокрема, це пояснюється 

обмеженістю попереднього підходу та неможливістю застосування його до 

нематеріальних продуктів, тобто послуг, а також необхідністю зосередити 

увагу на проблемі створення доданої вартості у процесі виробництва 

продукту.  

Ідею ціннісного, або вартісного, підходу у менеджменті ще у 1985 р. 

запровадив М. Портер, ввівши поняття ланцюга створення вартості у контексті 

дослідження конкурентних переваг. За визначенням вченого, ланцюг 

створення вартості являє собою сукупність стратегічно важливих видів 

діяльності фірми; фірма здобуває конкурентні переваги тоді, коли здійснює ці 

стратегічно важливі види діяльності дешевше або краще за своїх конкурентів 

[204, с. 33-34]. Такий підхід акцентує увагу на взаємопов’язаності та 

послідовності елементів економічної діяльності, під час здійснення якої кожна 

наступна ланка створює додану вартість у загальному процесі. У такому 

розумінні ланцюг створення вартості є більше практичним інструментом, що 

дозволяє окремим фірмам або країнам з’ясувати, яких конкретних заходів 

вони можуть вжити на різних етапах економічної діяльності, щоб створювати 

вищу додану вартість і, відповідно, досягти вищого рівня 
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конкурентоспроможності. Натомість у сучасній економіці ланцюг створення 

вартості розуміється не лише як сукупність видів діяльності певної фірми або 

країни, а як повний комплекс видів діяльності, необхідних для створення того 

чи іншого продукту, у т.ч. у контексті їх координації. 

Вперше у сучасній економічній літературі визначення терміну «ланцюг 

створення вартості» у 2001 р. запропонували Р. Каплінскі та М. Морріс. Так, 

ланцюг створення вартості являє собою повний комплекс видів діяльності, 

необхідних для перетворення концепції товару чи послуги, через різні етапи 

виробництва (у т.ч. поєднання фізичної трансформації та різноманітних 

виробничих послуг) і поставки, на продукт кінцевого споживання, а також 

його утилізації після використання [164, с. 4]. О. Мемедович дає наступне 

визначення поняття: ланцюг створення вартості – це послідовність 

взаємопов’язаних і взаємозалежних видів діяльності, які необхідні для 

створення товару чи послуги, починаючи із задуму, включаючи різні стадії 

виробництва і закінчуючи доставкою до кінцевого споживача та 

післяпродажним обслуговуванням, із подальшою утилізацією або переробкою 

[150, с. 5]. Дж. Ебоні підкреслює значення процесу створення доданої вартості 

під час виробництва продукту, визначаючи ланцюг створення вартості як 

повний комплекс видів діяльності зі створення доданої вартості, необхідний 

для того, щоб донести певний продукт від моменту виникнення ідеї, шляхом 

розробки дизайну, постачання сировинних матеріалів і проміжних складових, 

виробництва, маркетингу, дистрибуції та післяпродажної підтримки 

безпосередньо до кінцевих споживачів [53, с. 4]. 

Таким чином, виробництво будь-якого продукту (товару чи послуги) 

можна представити як послідовність взаємопов’язаних видів діяльності зі 

створення доданої вартості, таких як дизайн, виробництво, маркетинг, 

транспортування, логістика, дистрибуція та післяпродажне обслуговування 

кінцевих споживачів. Спрощену схему функціонування ланок ланцюга 

створення вартості та взаємозв’язки між ними зображено на рис. 1.1. 
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Види діяльності, що складають ланцюг створення вартості, можуть 

здійснюватися у межах одного підприємства або розподілятися між різними 

підприємствами, забезпечуючи внутрішньофірмові потреби або відкритий 

ринок. Відповідно, окрема ланка ланцюга створення вартості може являти 

собою як функціональний підрозділ окремого підприємства, так і цілий 

сегмент галузі. Кожне підприємство в залежності від обраної стратегії може 

концентруватися або на одному окремому виді діяльності (та відповідній 

продукції) у ланцюзі створення вартості, наприклад виробництві або 

продажах, або одночасно на декількох видах діяльності, як у випадку більш 

вертикально інтегрованих підприємств.  

 

 

Рис. 1.1. Спрощена схема ланцюга створення вартості 

Джерело: складено автором на основі [150, с. 6]. 

 

Варто зазначити, що незалежно від етапів створення продукту або 

географічного розташування підприємств, функціонування ланцюгів 

створення вартості доповнюють різноманітні установи та види діяльності в 

економіці, такі як, наприклад, освітні заклади для навчання персоналу, різні 

види ділових послуг, об’єкти інфраструктури тощо. Більш складну, 

узагальнену схему ланцюга створення вартості із зазначенням основних етапів 

створення продукту (зокрема, товару) разом із зовнішніми складовими, що 

безпосередньо впливають на його функціонування (людські ресурси, 

інфраструктура, послуги й основний капітал), показано на рис. 1.2. 

Ланцюги створення вартості можуть охоплювати підприємства місцевої, 

національної економіки, субрегіональних і регіональних груп економік та 

глобальної економіки. Види ланцюгів створення вартості в залежності від їх 

просторового охоплення подано у табл. 1.1. 
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Рис. 1.2. Узагальнена схема ланцюга створення вартості  

Джерело: складено автором на основі [219, с. 4].  

 

Із розвитком концепції ланцюгів створення вартості стала очевидною 

необхідність більш глибокого дослідження функціонування таких ланцюгів на 

глобальному рівні. Крім того, виникла потреба в узгодженні існуючих 

теоретичних підходів до вивчення складних мережевих зв’язків між фірмами 

у процесі виробництва певного продукту (концепції продуктових ланцюгів, 

виробничих мереж, промислових кластерів тощо), а також у створенні єдиного 

понятійно-категоріального апарату. Так у 2005 р. виникла Ініціатива з 

дослідження глобальних ланцюгів створення вартості на базі Центру з 

глобалізації, управління та конкурентоспроможності Університету Дьюка 
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(США), основоположниками якої стали вчені Г. Джерефі, Дж. Хамфрі та  

Т. Стеджен [24].  

 

Таблиця 1.1 

Види ланцюгів створення вартості за їх просторовим охопленням 

Вид ланцюга 

створення вартості 
Масштаб діяльності 

Місцевий Місто, область 

Національний Одна країна 

Міжнародний Більше однієї країни 

Регіональний 

Декілька країн у межах торгового 

блоку (наприклад, НАФТА, ЄС, 

МЕРКОСУР, АСЕАН) або регіону 

Глобальний 

Актори координують свої дії як 

мінімум на двох континентах або  

у межах двох торгових блоків 

Джерело: складено автором на основі [219, с. 6]. 

 

Примітно, що і досі не існує єдиного визначення глобального ланцюга 

створення вартості (ГЛСВ). Так, на офіційному сайті Ініціативи з дослідження 

глобальних ланцюгів створення вартості стверджується, що ГЛСВ охоплює 

велику кількість фірм і декілька географічних місць розташування [24].  

Г. Джерефі, Дж. Хамфрі та Т. Стеджен зазначають, що ГЛСВ являють собою 

управлінські структури у секторах економіки, що здійснюють виробництво 

для глобальних ринків [122, с. 79]. Сам Г. Джерефі у своїх роботах також не 

дає чіткого визначення ГЛСВ, лише вказуючи, що види діяльності, які його 

складають, сильно розпорошені у географічному просторі [119, с. 92] та 

здійснюються у міжфірмових мережах у глобальному масштабі [114, с. 7].  

Т. Стеджен вважає, що у ГЛСВ актори координують свої дії як мінімум на двох 

континентах або у межах двох торгових блоків [219, с. 6]. Крім того,  

Г. Джерефі, Дж. Хамфрі, Р. Каплінскі та Т. Стеджен у спільній науковій роботі 
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також зазначають, що ГЛСВ функціонують у межах двох або більше 

регіональних блоків [156, с. 4]. 

На думку Дж. Ебоні, ланцюги створення вартості стають глобальними 

тоді, коли види діяльності, які входять до їх складу, географічно розпорошені 

та розташовані у різних країнах [53, с. 5]. За визначенням Р. Банги, ГЛСВ являє 

собою послідовність усіх функціональних видів діяльності, необхідних в 

процесі створення вартості, із залученням більше однієї країни [73, с. 6].  

А. Сидор стверджує, що ГЛСВ характеризує повний комплекс видів 

діяльності, необхідних для перетворення концепції товару чи послуги на 

кінцевий продукт, і спосіб розподілу цих видів діяльності у географічному 

просторі та крізь міжнародні кордони [224, с. 86]. П. Рамірез і Х. Рейнбед 

розглядають ГЛСВ як функціональну інтеграцію розпорошених у 

міжнародному масштабі видів діяльності зі створення доданої вартості, що 

утворюють низку складних міжорганізаційних мережевих зв’язків  

[206, c. 700]. Ю. Алі-Уркко при визначенні ГЛСВ взагалі обмежується тим, що 

вони «охоплюють багато країн» [61, с. 72]. 

Отже, спробуємо дати власне визначення ГЛСВ. На нашу думку, 

глобальний ланцюг створення вартості – це послідовність 

взаємопов’язаних видів діяльності зі створення доданої вартості, 

розташованих як мінімум на двох континентах або у межах двох торгових 

блоків, що забезпечують виробництво товару чи послуги, починаючи з ідеї 

щодо їх створення та закінчуючи доставкою до кінцевого споживача та 

післяпродажним обслуговуванням. 

В контексті дослідження ГЛСВ також варто звернути увагу на поняття 

ланцюга поставок (supply chain) і виробничої мережі (production network), які 

іноді в науковій літературі вважають взаємозамінними із поняттям ланцюга 

створення вартості [225, с. 1; 53, с. 5], але які не є з ним тотожними. 

Ланцюг поставок – це мережа організацій, залучених, через висхідні та 

низхідні зв’язки, до різних процесів і видів діяльності, що створюють вартість 

у формі товарів або послуг для кінцевого споживача [93, с. 15]. За ще одним 
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визначенням, ланцюг поставок являє собою групу суб’єктів економічної 

діяльності, які здійснюють низку матеріальних і нематеріальних видів 

діяльності зі створення вартості, необхідних для перетворення концепції 

товару чи послуги, через різні етапи виробництва, на продукт кінцевого 

споживання [225, с. 1]. Зазвичай на чолі ланцюга поставок стоїть певна 

компанія-лідер, яка контролює організацію виробництва. Тому цим терміном 

традиційно характеризують вхідну та вихідну логістику окремих  

компаній [53, с. 5], наприклад, ланцюг поставок компанії «Nestle». Крім того, 

ланцюг поставок охоплює лише безпосередньо етапи виробництва продукту, 

тобто виробництво ресурсів, проміжних продуктів і кінцевого продукту, не 

включаючи етапи розробки концепції та дизайну, а також маркетингу, 

дистрибуції та післяпродажного обслуговування [218, с. 11]. 

Виробнича мережа – це сукупність міжфірмових зв’язків, які 

об’єднують групу фірм, утворюючи більш крупного економічного суб’єкта 

[219, с. 2]. Виробничу мережу також визначають як сукупність зв’язків 

всередині компанії або між групою компаній в межах окремого ланцюга 

створення вартості для виробництва певного продукту [54, с. 3]. Вона може 

набувати форм виробничих зв’язків між дочірніми компаніями або філіями 

транснаціональних корпорацій (ТНК), а також включати аутсорсинг і 

субпідряд з незалежними підприємствами. Міжнародна виробнича мережа 

утворюється тоді, коли географічно розпорошені види діяльності всередині 

та/або між підприємствами розташовуються та координуються крізь кордони 

у багатьох країнах [53, с. 8]. Зазвичай при дослідженні виробничої мережі мова 

йде про певну компанію-лідера, що її очолює, та сукупність міжфірмових 

зв’язків її учасників, на відміну від дослідження ланцюгів створення вартості, 

де акцент робиться на створенні певного товару чи послуги та сукупності видів 

діяльності зі створення доданої вартості, що призводять до отримання цього 

продукту кінцевим споживачем [153, с. 17; 131, с. 22]. Тому міжнародна 

виробнича мережа може брати участь у різних ГЛСВ, у той час як ГЛСВ також 

може включати декілька виробничих мереж [153, c. 6-7; 131, с. 22]. 
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Отже, концепція ГЛСВ розглядає акторів і механізми, що утворюють і 

трансформують глобальні економічні процеси та різні типи міжфірмових 

взаємозв’язків. Аналіз ГЛСВ дозволяє з’ясувати, чому і як певна галузь 

організована у глобальному масштабі, як локальні економічні процеси 

обумовлюються глобальними і де саме зміни є найбільш  

імовірними [119, с. 92]. При дослідженні ГЛСВ у центрі уваги стоїть питання 

створення доданої вартості, а саме де, на яких етапах вона створюється у 

певній галузі, які фірми створюють найбільшу вартість і де вони розташовані 

(географічно та відносно інших ланок ланцюга), а також як фірми та країни, у 

яких вони базуються, можуть просуватися ланцюгом створення вартості до 

ланок із найвищою доданою вартістю.  

Концепція ГЛСВ є вкрай корисним інструментом для розуміння та 

вирішення реальних економічних проблем. Оскільки дослідження ГЛСВ 

поєднує глобальний і локальний рівні аналізу, будь-хто, зацікавлений у 

реформах, – науковці, фірми, високопосадовці, активісти неурядових 

організацій – може застосовувати цю теорію для пошуку обґрунтованих 

аргументів на користь або проти існуючих бізнес-практик і створюваних умов 

розвитку, а також для вироблення конкретних заходів з їх вдосконалення. Так, 

наприклад, країни або окремі фірми, які прагнуть просунутися глобальним 

лацюгом створення вартості певної галузі до ланок із вищою доданою 

вартістю або взагалі перелаштуватися на інший ГЛСВ, можуть 

використовувати концепцію ГЛСВ для визначення власної 

конкурентоспроможності та можливих перешкод на шляху до її підвищення. 

Профспілки можуть застосовувати концепцію ГЛСВ, щоб з’ясувати, чому 

фірми виносять власне виробництво за межі країни та яким чином можна 

вплинути на них з метою покращення умов та охорони праці для працівників 

у країні та за кордоном. Крім того, аналіз ГЛСВ може бути корисним навіть у 

сфері охорони здоров’я та навколишнього середовища, оскільки дозволяє 

продемонструвати, як глобальні економічні процеси діють на місцевому рівні, 

у т.ч. спричиняючи погіршення якості ґрунту, води та повітря.  
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Таким чином, за допомогою підходу на основі ГЛСВ можна здійснювати 

дослідження світової економіки на різних рівнях – макро- (глобальний вимір), 

мезо- (міжфірмові зв’язки) та мікрорівні (окремі фірми). Так, аналіз ГЛСВ 

дозволяє з’ясувати [109, с. 6]: 

 на макрорівні – роль і вплив міжнародних інституцій, організацій і 

стандартів на те, як і де розробляються нові й існуючі продукти та технології; 

 на мезорівні – типи та вплив міжфірмових взаємозв’язків і 

національних інституцій (зокрема у сфері промислової політики) на 

економічний розвиток і життєвий цикл продукту від інновації до 

комерціалізації; 

 на мікрорівні – як окремі фірми й/або характеристики окремих 

продуктів створюють можливості або ризики для розвитку галузі або 

технології, а також обумовлюють їх географічне розташування. 

Отже, у сучасній глобалізованій економіці зі складними механізмами 

внутрішньогалузевих міжфірмових зв’язків концепція ГЛСВ є вкрай корисним 

інструментом дослідження змін у моделях організації глобального 

виробництва, взаємозв’язків між географічно розпорошеними видами 

діяльності й акторами певної галузі, а також ролі, яку вони  відіграють у 

розвинених країнах і країнах, що розвиваються. 

В залежності від форми управлінських зв’язків і способу координації 

різних видів економічної діяльності виділяють два типи ГЛСВ – ГЛСВ з 

домінуючим покупцем (buyer-driven global value chains) і ГЛСВ з домінуючим 

виробником (producer-driven global value chains) [150, с. 8]. Такий розподіл 

було вперше запропоновано Г. Джерефі [118, с. 97-99] та розвинуто у 

подальших роботах вченого та його колег [53, c. 11-12; 58, c. 3-4; 80, c. 9;  

114, c. 10; 116, с. 41-42; 125, c. 79-80; 150, c. 12; 151, c. 3]. Крім того, деякі 

дослідники виділяють також і третій тип ГЛСВ – мультиполярні  

ГЛСВ [53, c. 11-12]. 

ГЛСВ з домінуючим виробником – це такі ГЛСВ, у яких великі, 

зазвичай транснаціональні, виробники відіграють центральну роль у 
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координації виробничих мереж, включаючи прямі зв’язки (з постачальниками 

сировини та компонентів) та зворотні (з дистриб’юторами та роздрібними 

продавцями). Вони є характерними для капіталомістких і 

високотехнологічних галузей, таких як автомобільна, авіаційна, комп’ютерна, 

телекомунікаційна, напівпровідникова галузі, а також важке 

машинобудування. У ГЛСВ з домінуючим виробником провідні виробники 

(наприклад, «General Motors», «Apple», «Samsung») спеціалізуються на 

НДДКР і проектуванні базових характеристик продукту, контролюючи 

найважливіші технології у ланцюгу, які по суті і визначають місце кінцевої 

продукції на ринку. Вони координують ці ГЛСВ та надають допомогу власним 

постачальникам і клієнтам для підвищення ефективності їх діяльності.  

ГЛСВ з домінуючим покупцем – це такі ГЛСВ, у яких великі компанії 

роздрібної торгівлі (наприклад, «Wal-Mart») та виробники брендової продукції 

(наприклад, «Nike») відіграють ключову роль в організації децентралізованих 

виробничих мереж, розташованих у багатьох країнах, зазвичай країнах, що 

розвиваються. Така модель є характерною для працемістких галузей, що 

виробляють споживчі товари, такі як одяг, взуття, іграшки, меблі, товари 

домашнього вжитку, споживча електроніка тощо. Як правило, у таких ГЛСВ 

виробництво здійснюється багаторівневою мережею підрядних компаній з 

країн, що розвиваються, які виробляють кінцеві товари для закордонних 

покупців. У цьому випадку специфікації товарів надаються великими 

компаніями роздрібної торгівлі, які замовляють продукцію. У ГЛСВ з 

домінуючим покупцем рушійною силою створення такого ланцюга є великі 

покупці, ключові компетенції яких полягають у проектуванні, брендингу 

(просуванні торгової марки) та маркетингу. Вони організовують, координують 

та контролюють виробництво, відповідаючи за планування та збут продукції, 

з метою задоволення потреб споживчого ринку у розвинених країнах, країнах, 

що розвиваються, та країнах з перехідною економікою. Для виробників 

продукції під певною товарною маркою (наприклад, «Nestle» у харчовому 

ГЛСВ) дуже важливо отримувати високу частку доданої вартості за рахунок 
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маркетингу та НДДКР у сфері розвитку продукту. Тому вони вкрай зацікавлені 

у підтриманні вартості бренду та уникненні копіювання, у т.ч. шляхом захисту 

прав інтелектуальної вартості. Такі виробники мають сильні позиції на ринку 

завдяки глобальним брендам або брендам, специфічним для даного ринку чи 

регіону. 

Характерні риси обох типів ГЛСВ представлені у табл. 1.2.  

 

Таблиця 1.2 

Характерні риси ГЛСВ з домінуючим виробником і ГЛСВ з 

домінуючим покупцем 

Характерні риси 
ГЛСВ з домінуючим 

виробником 

ГЛСВ з домінуючим 

покупцем 

Рушійні сили ГЛСВ Промисловий капітал Торговий капітал 

Ключові 

компетенції 

компанії-лідера 

НДДКР; виробництво 
Проектування; 

маркетинг 

Бар’єри входу на 

ринок 

Економія на масштабі 

(economies of scale) 

Економія в результаті 

диверсифікації 

виробництва  

(economies of scope) 

Групи товарів 

Споживчі товари тривалого 

користування; проміжні 

товари; засоби 

виробництва 

Споживчі товари 

короткочасного 

користування 

Типові галузі 

Капіталомісткі та 

високотехнологічні галузі 

(наприклад, автомобільна, 

комп’ютерна, авіаційна) 

Працемісткі галузі 

(наприклад, текстильна, 

взуттєва, виробництво 

іграшок) 

Виробничі 

підприємства 
ТНК 

Місцеві компанії, 

переважно з країн, що 

розвиваються 

Основні мережеві 

зв’язки 
На основі ПІІ 

На засадах торгових 

відносин 

Домінуюча 

мережева структура 
Вертикальна Горизонтальна 

Технології 

виробництва 
«Складні» технології «Прості» технології 

Джерело: складено автором на основі [113, с. 9; 150, c. 12] 
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У ГЛСВ з домінуючим виробником і ГЛСВ з домінуючим покупцем 

виробляються різні групи товарів, вони координуються за допомогою різних 

типів капіталу (промислового та торгового, відповідно), відрізняються 

ключовими компетенціями компаній-лідерів та існуючими бар’єрами для 

входу нових учасників на ринок. Кінцеві товари у ГЛСВ з домінуючим 

виробником переважно виробляються ТНК, а у ГЛСВ з домінуючим покупцем 

– переважно місцевими компаніями з країн, що розвиваються. У випадку 

ГЛСВ з домінуючим виробником ТНК утворюють вертикально інтегровані 

мережі на основі ПІІ, а у ГЛСВ з домінуючим покупцем компанії роздрібної 

торгівлі засновують і координують горизонтально інтегровані мережі на 

засадах торгових відносин.  

Крім того, можливості щодо використання нового знання та технологій 

у кожному випадку також відрізняються. Зазвичай «прості» технології дають 

початок формуванню ланцюгів із домінуючим покупцем, у той час як 

«складні» технології, що потребують тісної координації, запатентовані 

технології тощо зумовлюють виникнення ланцюгів із домінуючим продавцем. 

Компанії-лідери у ГЛСВ з домінуючим виробником зазвичай належать до 

міжнародних олігополій. ГЛСВ з домінуючим покупцем, навпаки, 

характеризуються високим рівнем конкуренції та глобальною 

децентралізованою мережею виробників із відносно низькими бар’єрами 

входу. 

Мультиполярні ГЛСВ – це найменш поширений тип ГЛСВ, що 

характеризується наявністю багатьох центрів впливу у різних ланках ланцюга 

створення вартості. У таких ГЛСВ немає однієї домінуючої компанії-лідера, 

яка б мала достатньо впливу для визначення остаточних характеристик 

кінцевого продукту і, відповідно, контролю над усіма ключовими видами 

діяльності вздовж ланцюга. Так, наприклад, хоча корпорації «Intel», 

«Microsoft» і «Dell» є компаніями-лідерами у власних виробничих мережах 

всередині ГЛСВ у галузі персональних комп’ютерів, проте кожен окремий 

персональний комп’ютер, проданий «Dell» під власним брендом, відображає 
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водночас стратегію «Microsoft» із розробки програмного забезпечення, 

стратегію «Intel» з виробництва напівпровідників і стратегію власне «Dell» із 

кінцевого збирання брендової продукції та маркетингу. 

ГЛСВ є складним утворенням, основу якого складає значна кількість 

компаній, кожна з яких відповідає за окремий вид економічної діяльності, 

тому важливим аспектом дослідження ГЛСВ є вивчення їх організаційної 

структури, яка істотно відрізняється в залежності від галузі. Т. Стеджен, 

досліджуючи швацьку, електронну й автомобільну галузі промисловості,  

зробив спробу умовно виділити основних учасників ГЛСВ, хоча цей перелік 

не є вичерпним [219, с. 6]. За цим підходом, головними компаніями-

учасниками ГЛСВ є: інтегрована компанія (integrated firm), компанія 

роздрібної торгівлі (retailer), компанія-лідер (lead firm), постачальник 

комплектного устаткування на умовах «під ключ» (turn-key supplier), 

постачальник комплектуючих виробів (component supplier). Сфери діяльності 

цих компаній і їх можливі інші назви подано у табл. 1.3. 

Інтегровані компанії намагаються охопити усі сфери діяльності, що 

входять до ГЛСВ, починаючи з товарної стратегії та закінчуючи 

виробництвом готової продукції (варто зазначити, що на практиці роздрібна 

торгівля зазвичай не входить до функцій, які виконує ця компанія). Такі 

компанії А. Чендлер у 1977 р. назвав «сучасними корпораціями» [89, c. 24], але 

через швидкий розподіл їх діяльності на окремі ланки та компанії, а також 

невисокі економічні показники тих компаній, що зберегли свою інтегровану 

структуру, через деякий час, у 1998 р., інший дослідник, Ч. Файн, вже 

охарактеризував їх як «динозаврів» [106, c. 56].  

Компанії роздрібної торгівлі відповідальні винятково за збут продукції 

та виконання маркетингових функцій. Вони є тією ланкою, що забезпечує 

передачу товарів або послуг від виробника кінцевому споживачу. 

Постачальники комплектного устаткування на умовах «під ключ», або 

OEM-постачальники, надають повний комплекс послуг без значного 

втручання компаній-лідерів. Компанії-лідери зазвичай інструктують їх в 
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цілому щодо того, що має бути зроблено, а постачальники самі визначають як, 

а іноді і де товари та послуги будуть вироблені. Розширення сфери діяльності 

та практично повна самостійність прийняття рішень дозволяє цим 

постачальникам надавати своїм клієнтам повний комплекс товарів і послуг 

«під ключ». 

 

Таблиця 1.3 

Організаційна структура ГЛСВ 

Компанія Сфера діяльності Інші назви 

Інтегрована 

компанія 
 товарна стратегія 

 визначення техніко-

економічних показників 

продукції 

 проектування продукції 

 виробництво 

 вузлова збірка 

 виробництво комплектуючих 

 маркетинг, збут, дистрибуція 

 «сучасна корпорація» 

 «динозавр» 

Компанія 

роздрібної 

торгівлі 

 збут 

 маркетинг 

 пакування 

 продавець 

 дистриб’ютор 

 реселлер (reseller; торговий 

посередник) 

 реселлер, що створює додану 

вартість (value-added reseller, VAR) 

Компанія-лідер  товарна стратегія 

 визначення техніко-

економічних показників 

продукції 

 проектування продукції 

 збут кінцевому споживачу 

 маркетинг, направлений на 

кінцевого споживача 

 компанія з відомим брендом 

 виробник комплектного 

устаткування (original equipment 

manufacturer, OEM) 

 фірма-«якір» (anchor firm) 

Постачальник 

комплектного 

устаткування на 

умовах «під 

ключ» 

 складні деталі та комплексні 

послуги 

 НДДКР, розробка технологій 

 системний постачальник 

 постачальник виробника 

комплектного устаткування (OEM 

supplier) 

 постачальник першого рівня (first-

tier supplier) 

 підприємство-субпідрядник 

 глобальний постачальник 

Постачальник 

комплектуючих 

виробів 

 виготовлення окремих 

елементів (складових частин і 

послуг) 

 постачальник нижчого рівня 

(lower-tier supplier) 

 спеціалізований постачальник 

 субпідрядник 

Джерело: [219, с. 8]. 
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Постачальники комплектуючих виробів відповідальні за виробництво 

окремих елементів, складових деталей і послуг. Їх також називають 

постачальниками нижчого рівня, або спеціалізованими постачальниками, 

оскільки вони спеціалізуються лише на виготовленні певного виду продукції, 

яка в подальшому бере участь у виробництві кінцевого продукту в межах 

інших ланок ГЛСВ. 

Компанії-лідери у більшості випадків походять із розвинених країн. 

Важливим завданням для виробників з країн, що розвиваються, є 

налагодження зв’язків із компанією-лідером ГЛСВ або безпосередньо як 

постачальника першого рівня, або опосередковано у якості постачальника 

комплектуючих виробів. Компанія-лідер для таких постачальників є важливим 

джерелом навичок, знання та нових технологій у різних формах (наприклад, 

креслення, технічні вимоги тощо), а також інформації щодо товарів-

конкурентів, особливостей маркетингу, дизайну тощо. Зазвичай компанії-

лідери є «глобальними покупцями» і виконують роль посередників між 

«глобальними споживачами» та місцевими виробниками, тим самим 

залучаючи місцеві та національні галузі до ГЛСВ [150, с. 12].  

ТНК, що виступають у якості компаній-лідерів у більшості ГЛСВ, 

відіграють важливу роль в організації та координації міжнародно 

фрагментованого виробництва, зокрема через володіння численними 

дочірніми компаніями за кордоном. Ці дочірні компанії не лише обслуговують 

місцеві ринки приймаючих країн, а й стають істотно важливими сполучними 

ланками у ГЛСВ, оскільки також виробляють проміжні товари та послуги для 

інших дочірніх компаній у виробничій мережі ТНК.  

У теорії ТНК традиційно виділяють горизонтально та вертикально 

інтегровані ТНК [29, с. 12]. Останні при організації виробничої діяльності 

мають мотиви до розміщення виробництва ближче до споживачів та 

уникнення торгових витрат, реалізуючи економію на масштабі. Саме 

вертикально інтегровані ТНК набувають великого значення у розвитку ГЛСВ, 

оскільки вони розміщують різні етапи виробництва у різних країнах і, 
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відповідно, товари та послуги, вироблені в одній країні, слугують ресурсами 

для виробничої діяльності в інших країнах. Транскордонна торгівля між ТНК 

та їх дочірніми компаніями (внутрішньофірмова торгівля), що на сьогоднішній 

день складає велику частку міжнародної торгівлі товарами [97, с. 8], часто 

включає торгівлю проміжними товарами та послугами, які в подальшому 

використовуються для виробництва кінцевої продукції в рамках ГЛСВ. 

Мотиви вибору ТНК тієї чи іншої форми взаємодії з місцевими 

виробниками з країн, що розвиваються, можуть бути різними в залежності від 

типу ГЛСВ, видів економічної діяльності всередині ГЛСВ, а також від режиму 

торгівлі основних ринків, для яких ГЛСВ виробляють свою продукцію. 

Зв’язки з іноземними партнерами в рамках ГЛСВ можуть набувати 

абсолютно різних форм [150, c. 15]:  

 традиційних форм ПІІ у вигляді повного або часткового володіння 

закордонними дочірніми компаніями;  

 нових форм інвестицій, за яких іноземні інвестори не зацікавлені  

у контролі шляхом прямої участі в капіталі (спільні підприємства, спільне 

виробництво, субконтрактні угоди, ліцензійні угоди, стратегічне партнерство 

заради технології);  

 прямого експорту;  

 окремих одиничних угод тощо.  

Аналіз управлінських зв’язків дозволяє з’ясувати, як контролюється та 

координується ланцюг створення вартості, коли деякі його учасники мають 

більше впливу, ніж інші. За визначенням Г. Джереффі, управління – це владні 

відносини, які визначають, як фінансові, матеріальні та людські ресурси 

розміщуються та рухаються всередині ланцюга створення вартості [114, с. 10]. 

Розуміння того, як функціонують управлінські зв'язки всередині ГЛСВ у 

певній галузі, може допомогти як компаніям, так і країнам вибрати правильну 

стратегію входу та розвитку на глобальному ринку. 

Форми управління ГЛСВ визначаються трьома факторами [122, с. 85]:  
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 ступінь складності операцій (більш складні операції вимагають 

тіснішої взаємодії між учасниками ланцюга і, таким чином, більшого 

контролю над усіма ланками);  

 можливість систематизації інформації щодо операцій та, 

відповідно, ефективної її передачі іншим учасникам ланцюга без додаткових 

витрат для кожного окремого випадку;  

 рівень компетентності фактичних або потенційних постачальників 

у виконанні складних, але систематизованих операцій. 

Якщо кожному з цих трьох факторів присвоїти тільки два можливих 

значення – «високий» та «низький», отримаємо вісім можливих комбінацій, з 

яких на практиці зустрічаються лише п’ять типів ГЛСВ. Так, поєднання 

низького ступеня складності операцій і низької можливості їх систематизації 

є малоймовірним, що вже виключає дві комбінації. А якщо ступінь складності 

операцій буде низьким, а можливість систематизації – високою, тоді низький 

рівень компетентності постачальника спричинятиме його виключення з ГЛСВ, 

тому хоча цей випадок і є теоретично можливим, по суті він не породжує 

утворення нової форми управління. Усі п’ять форм управління ГЛСВ зі 

значеннями трьох детермінантів, що їх визначають, подано у табл. 1.4.  

 

Таблиця 1.4 

Головні детермінанти управління глобальними ланцюгами 

створення вартості 

Форма 

управління 

Ступінь 

складності 

передачі 

інформації 

Можливість 

системати-

зації інфор-

мації 

Рівень 

компетент-

ності поста-

чальників 

Ступінь прямої 

координації та 

асиметрії влади 

Ринкова Низький Висока Високий Низький 

 
Високий 

Модульна Високий Висока Високий 

«Споріднена» Високий Низька Високий 

«Залежна» Високий Висока Низький 

Ієрархічна Високий Низька Низький 

Джерело: [122, с. 87]. 



48 

 

Отже, у науковій літературі виділяють такі форми управління ГЛСВ 

[114, с. 10-11; 122, с. 86-87; 150, с. 17-18]: 

1. Ринкова (market). Ринкове управління не вимагає від компаній-

учасників ГЛСВ виконання складних управлінських операцій. Інформація 

щодо технічних характеристик продукції передається легко та безперешкодно, 

а постачальники можуть здійснювати виробництво з мінімальними вказівками 

з боку покупців. Такі відносини «на відстані витягнутої руки» вимагають 

мінімальної формальної взаємодії між учасниками ланцюга або взагалі її не 

потребують, а витрати при зміні партнерів є невисокими як для покупців, так 

і для виробників. Центральним управлінським механізмом у таких ГЛСВ 

скоріше є ціна, аніж деяка впливова компанія-лідер. 

2. Модульна (modular). Модульна форма управління має місце тоді, 

коли складні операції відносно просто систематизувати. Зазвичай 

постачальники у модульних ГЛСВ виробляють продукцію відповідно до 

технічних вимог замовника та беруть на себе повну відповідальність за 

технологічні процеси, використовуючи універсальне обладнання, що дозволяє 

розподіляти витрати між широкою базою клієнтів. Завдяки цьому витрати на 

зміну партнера залишаються невисокими та знижуються витрати на 

здійснення конкретних операцій, навіть якщо процес взаємодії між 

постачальниками та покупцями є дуже складним. Взаємозв'язки між 

учасниками таких ГЛСВ є більш міцними, ніж у простих ринкових структурах, 

передусім через обмін великими обсягами інформації між ланками ланцюга. 

Технології та стандарти обміну інформації є ключовим моментом у 

функціонуванні модульної управлінської структури. 

3. «Споріднена» (relational). При «спорідненій» формі управління 

діяльність покупців та продавців покладається на складне знання, яке не 

можна легко передати або опанувати ним. Результатом цього є часта взаємодія 

й обмін інформацією та знанням між учасниками ГЛСВ. Такі зв’язки 

вимагають взаємної довіри між компаніями, що забезпечується за рахунок 

репутації, соціальної та територіальної близькості, сімейних та етнічних 
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зв’язків тощо. Незважаючи на цю взаємозалежність, саме компанії-лідери 

визначають загальний напрямок роботи ГЛСВ і, таким чином, мають здатність 

деякою мірою здійснювати контроль над постачальниками. У «споріднених» 

ГЛСВ виробники намагаються постачати диференційовані товари, які 

вирізняються якістю, географічним походженням або іншими унікальними 

характеристиками. Щоб побудувати «споріднені» зв’язки, необхідний певний 

час, тому витрати на пошук нового партнера та налагодження нових зв’язків 

будуть досить високими. 

4. «Залежна» (captive). У таких ГЛСВ невеликі постачальники є 

залежними від одного або декількох покупців, які є досить впливовими. Такі 

ланцюги характеризуються високим ступенем нагляду та контролю з боку 

компанії-лідера. Асиметрія влади у «залежних» ГЛСВ змушує постачальників 

«прив’язуватися» до власного покупця на його умовах, що часто є 

специфічними та притаманними лише йому; це призводить до утворення дуже 

міцних зв’язків між учасниками ланцюга та високих витрат на переорієнтацію 

на іншого партнера як для постачальників, так і для покупців. Хоча зазвичай 

виробництво не входить до ключової компетенції компанії-лідера, надання 

допомоги власним постачальникам із вдосконалення їх виробничого 

потенціалу є вигідним для цих компаній, оскільки підвищує ефективність 

ланцюга поставок в цілому. 

5. Ієрархічна (hierarchy). Ієрархічна форма управління притаманна 

ГЛСВ, що характеризуються вертикальною інтеграцією та контролем з боку 

менеджерів за компанією-лідером, що самостійно розробляє та виробляє 

продукцію. Така управлінська структура зазвичай має місце, коли технічні 

характеристики продукції важко систематизувати, оскільки вона є складною, 

або коли неможливо знайти компетентних постачальників. Рушійною силою 

утворення цих ГЛСВ є необхідність обміну знанням між ланками ланцюга, а 

також потреба в ефективному управлінні складними виробничими мережами 

та контролі за ресурсами, особливо інтелектуальною власністю. І хоча такий 

тип вертикальної інтеграції сьогодні зустрічається набагато рідше, ніж  
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у минулому, все ж він залишається важливою рисою, притаманною сучасній 

глобальній економіці. 

На рис. 1.3 графічно зображено управлінську структуру всіх п’ятьох 

видів ГЛСВ – ринкового, модульного, «спорідненого», «залежного», 

ієрархічного – у двовимірній системі координат, у залежності від ступеня 

прямої координації й асиметрії влади та стадії виробництва. 

 

 

Рис. 1.3. Форми управління глобальними ланцюгами створення вартості 

Джерело: [122, с. 89].   

 

Форма управління ГЛСВ може змінюватися по мірі розвитку галузі,  

а управлінські моделі всередині галузі можуть набувати різного вигляду на 

кожній окремій ланці ланцюга. Крім того, у деяких сучасних ГЛСВ можуть 

поєднуватися риси різних форм управління. 
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Підхід на основі ГЛСВ аналізує світову економіку у двох напрямках: 

«зверху вниз» і «знизу вгору». Якщо для першого напрямку характерним 

поняттям є «управління» ГЛСВ із акцентом переважно на організаційній 

структурі міжнародних галузей і, зокрема, на компаніях-лідерах, то для 

підходу «знизу вгору» ключовим поняттям є «модернізація», що зосереджує 

увагу на стратегіях, які використовуються країнами, регіонами та іншими 

економічними суб’єктами для підтримання або покращення своїх позицій  

у світовій економіці.  

Економічна модернізація (economic upgrading) – це просування країн, 

регіонів або компаній глобальним ланцюгом створення вартості до ланок із 

вищою вартістю з метою збільшення виграшу (напр., прибутків, доданої 

вартості, можливостей, надійності тощо) від участі у глобальному виробництві 

[117, c. 171]. З точки зору динаміки, модернізація передбачає послідовну зміну 

економічних ролей і можливостей, пов’язаних з виробництвом та експортом, 

а саме [120, c. 12]:  

 збирання комплектуючих на основі імпортних складових; 

 виробництво комплектного устаткування, або виробництво 

устаткування «під ключ» (original equipment manufacturing, OEM); 

 виробництво за власним проектом, але під брендом іншої компанії 

(original design manufacturing, ODM); 

 виробництво під власним брендом, але на основі потужностей інших 

компаній (original brand name manufacturing, OBM). 

У науковій літературі розрізняють чотири типи економічної 

модернізації [147, c. 1021]: 

 модернізація процесу (process upgrading) – підвищення ефективності 

виробництва шляхом реорганізації виробничих систем або впровадження 

новітніх технологій; 

 модернізація продукту (product upgrading) – переорієнтація на більш 

складні продуктові лінії; 
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 функціональна модернізація (functional upgrading) – освоєння нових 

видів діяльності (або відмова від існуючих) з метою підвищення загального 

рівня навичок, необхідних для економічної діяльності; 

 ланцюгова або міжгалузева модернізація (chain or inter-sectoral 

upgrading) – переорієнтація економічних суб’єктів на участь в інших ГЛСВ 

або галузях, які, втім, часто пов’язані з попередніми. 

Практичне здійснення економічної модернізації в кожному окремому 

випадку має свої особливості в залежності від галузі та країни, в її основі 

лежить організаційна структура ГЛСВ та інституційне середовище країни. 

Так, для деяких галузей (напр., швацької промисловості) характерна лінійна 

модернізація, коли країни мають досягти певного рівня кваліфікації в одній 

ланці ланцюга, перш ніж просуватися до наступної ланки. Інші ж галузі (напр., 

офшорні послуги або туризм) передбачають нелінійну модернізацію, за якої 

країни можуть змінювати свою позицію у ГЛСВ у будь-яких напрямках, 

причому різного роду зрушення можуть відбуватися одночасно.  

 

1.2.  Методологічні засади дослідження глобальних ланцюгів 

створення вартості 

 

У науковій літературі з проблеми функціонування глобальних ланцюгів 

створення вартості умовно можна виділити два підходи, або «школи» – 

«школу міжнародників» (розглядають ГЛСВ на рівні країни, у рамках 

досліджень з економіки) і «школу промисловців» (розглядають ГЛСВ на рівні 

фірми, у рамках досліджень з міжнародного бізнесу) [194, с. 9; 234, с. 125]. 

«Школа міжнародників» включає Північноамериканську школу з дослідження 

ГЛСВ, започатковану Г. Джерефі (США), та деяких європейських вчених, 

зокрема Р. Каплінскі (Велика Британія), П. Гіббона (Данія) й інших 

дослідників з Датського інституту міжнародних досліджень. До «школи 

промисловців» відносять Дж. Хамфрі, Г. Шміца та їх колег з Інституту 

досліджень у сфері розвитку Університету Сассекса (Велика Британія). 
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Назви обох підходів відображають особливості методології та масштаби 

дослідження ГЛСВ вченими кожного напрямку. Так, підхід «міжнародників» 

передбачає застосування методів макроекономічного аналізу, використання 

статистичних даних по міжнародній торгівлі та галузям промисловості, а 

також вироблення рекомендацій для державної політики, у т.ч. стосовно ПІІ, 

участі у дво- та багатосторонніх торгових угодах, торгової політики тощо. 

Відповідно до цього підходу, за допомогою ГЛСВ пояснюється, як експорт 

країни може містити імпортовані складові, тобто як експорт включає іноземну 

та вітчизняну додану вартість. Представники підходу «промисловців» при 

дослідженні ГЛСВ застосовують методи мікроекономічного аналізу, 

вдаючись до конкретних практичних досліджень (case studies) певних галузей 

і регіонів, використання якісних, а не кількісних даних; у центрі уваги стоїть 

проблема конкурентоспроможності кластерів і регіонів, а також надання 

рекомендацій щодо політики регіонального розвитку. За цим підходом, ГЛСВ 

розглядаються як фрагментовані ланцюги постачання з міжнародно 

розпорошеними видами діяльності, що координуються компаніями-лідерами 

(ТНК). Варто зазначити, що обидва описані підходи часто перетинаються, 

коли дослідники вдаються до використання водночас макро- та 

мікроекономічного аналізу, що знаходить прояв у спільних наукових роботах 

[194, с. 9]. 

Аналіз функціонування ГЛСВ на рівні країни дозволяє краще вивчити 

природу та детермінанти виробничого і технологічного потенціалу країни, її 

конкурентоспроможності. Оскільки продукція виходить на ринок, пройшовши 

через цілий комплекс різних видів економічної діяльності, створення вартості 

не зводиться лише до процесу виробництва. Тому інновації, які є рушійною 

силою розвитку економіки будь-якої країни, можуть охоплювати як 

покращення виробничих можливостей, так і вдосконалення інших видів 

економічної діяльності (наприклад, проектування та маркетинг), 

диверсифікацію клієнтської бази та ринків, розвиток можливостей із розробки 

нових продуктів. Зосереджуючи увагу на усіх зв'язках і кожному виді 
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діяльності всередині ГЛСВ, набагато легше з'ясувати, які з них приносять 

більше або менше прибутку та якого роду інновації потрібні для їх розвитку. 

Такий аналіз може допомагати вищим посадовим особам при розробці 

економічної політики та прийнятті відповідних рішень. 

Дослідження ГЛСВ на рівні компанії є важливим стратегічним 

інструментом набуття конкурентних переваг. Управління ГЛСВ охоплює різні 

види економічної діяльності – планування, розробку продукту, постачання 

матеріалів і деталей, виробництво, маркетинг, продаж кінцевому споживачу, – 

об’єднуючи їх у комплексні міжфірмові взаємозв’язки, що дозволяють 

компаніям виходити на великі ринки, отримуючи при цьому більші прибутки. 

Цей стратегічний інструмент дає можливість краще дослідити та збагнути 

необхідність синхронізації потоків продукції, інформації, процесів і 

фінансових ресурсів всередині ГЛСВ. Центральним моментом у такій бізнес-

стратегії є створення надійних взаємозв'язків між різними ланками ланцюга та 

всередині них, а також між виробниками та безпосередніми клієнтами та 

постачальниками. 

Аналіз ГЛСВ у будь-якій галузі передбачає декілька етапів, а саме 

дослідження шістьох основоположних аспектів їх функціонування  

[114, с. 8-14; 119, c. 93-94]: 

1. Структури системи «витрати-випуск» (input-output), що описує 

процес перетворення сировинних матеріалів на кінцеві продукти. Перш за все 

необхідно визначити ланки та основних учасників ланцюга. Для цього 

потрібно простежити за всім виробничим процесом, який забезпечує 

створення товару чи послуги, від початкової ідеї до кінцевого споживача. 

Основні ланки ГЛСВ перебувають у типовій послідовності: дослідження та 

розробка продукту → проектування та дизайн → виробництво → дистрибуція 

→ маркетинг → продажі. Далі визначаються основні учасники кожної ланки, 

їх відносний розмір і роль у процесі створення вартості, а також можливість 

змін у розподілі сил на ринку. До цих учасників відносяться компанії-лідери 

галузі, їх постачальники, компанії роздрібної торгівлі тощо.  
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2. Географії ГЛСВ. Другий етап дослідження передбачає визначення 

географічних особливостей ГЛСВ. Відносна легкість, з якою компанії можуть 

переміщувати свої виробничі потужності в інші країни з метою отримання 

доступу до сировинних матеріалів і нових ринків збуту або зниження витрат 

на оплату праці, є свідченням істотних зрушень у розвитку комунікаційних і 

транспортних технологій сучасності. За таких умов країни, що розвиваються, 

змушені постійно розробляти нові стратегії для збереження своїх позицій  

в існуючих виробничих мережах або просування до вищих ланок створення 

доданої вартості у ГЛСВ.  

3. Управлінської структури, яка показує, як здійснюється контроль та 

управління різними видами діяльності у ГЛСВ. На третьому етапі, після 

визначення структури виробництва та географічного розподілу ланок ГЛСВ, 

аналізуються зв’язки між компаніями галузі. Дані взаємозв’язки 

розглядаються як управлінські структури, що визначають, яким чином 

функціонує ГЛСВ та хто контролює поширення технологій, стандартів і 

брендів у його межах. Тут важливо з’ясувати, до якого виду відноситься ГЛСВ 

за формою управління – ринкового, модульного, «спорідненого», «залежного» 

чи ієрархічного – та до якого з двох типів – з домінуючим покупцем чи з 

домінуючим виробником. 

4. Економічної модернізації, що дозволяє з’ясувати потенційні шляхи та 

динаміку просування країн або компаній з однієї ланки ГЛСВ (зазвичай із 

нижчою доданою вартістю) до іншої (із вищою доданою вартістю). Особливе 

значення цей аспект дослідження має для країн, що розвиваються, та їх 

компаній.  

5. Інституційного середовища, у якому перебуває ГЛСВ, на місцевому, 

національному та міжнародному рівнях. Дослідження організаційної 

структури та управлінських зв’язків ГЛСВ варто доповнити аналізом 

інститутів, які впливають на нього – урядів, профспілок, торгово-промислових 

асоціацій, неурядових організацій, багатосторонніх представництв, 

регулюючих органів. Функціонування ГЛСВ тісно пов’язане з існуючими 
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законами, правилами, діловою практикою, угодами та домовленостями. Іноді 

компанії-лідери ГЛСВ проявляють більше влади і можливостей впливу на 

галузь, ніж закони та регламенти. Останніх часто досить складно 

дотримуватися та втілювати в життя, у той же час якщо постачальники не 

дотримуватимуться стандартів компаній-лідерів, вони зіштовхнуться із 

жорсткими санкціями або взагалі будуть виключені із ГЛСВ. 

6. Основних учасників і зацікавлених осіб. На цьому етапі визначаються 

ключові гравці галузі та з’ясовується їх роль у ГЛСВ. Основними учасниками 

ГЛСВ зазвичай є: компанії, промислові асоціації, працівники, освітні заклади, 

урядові організації, міністерства зовнішньої торгівлі, економіки й освіти та ін. 

Особлива увага приділяється аналізу взаємозв’язків між цими учасниками, а 

також визначенню тих акторів, які здатні впливати на прийняття рішень і 

давати поштовх реформам, що вкрай важливо для розробки стратегій 

економічної модернізації. 

На початковому етапі методика дослідження ГЛСВ базувалася 

переважно на економічних питаннях та питаннях конкурентоспроможності. 

Сьогодні ж до аналізу також включаються й соціальні та екологічні аспекти, 

дослідники торкаються таких тем, як регулювання ринку праці, розвиток 

людського потенціалу, «екологізація» ГЛСВ, гендерна рівність [120, с. 4]. 

При дослідженні участі країни у ГЛСВ у кількісному вимірі перш за все 

потрібно проаналізувати рівень залучення країни до вертикально 

фрагментованого виробництва. Один зі способів оцінки такої участі, який у 

науковій літературі було розроблено раніше за інші, – це розрахунок участі у 

вертикальній спеціалізації (vertical specialisation share), яку можна 

інтерпретувати як імпортну складову експорту. Індикатор показує вартість 

імпортованих складових у сукупному експорті країни (при цьому залишок є 

вітчизняною складовою експорту). Показник частки вертикальної 

спеціалізації вперше було представлено у роботі Д. Хаммельса та ін.  

[143, c. 80], де він розраховувався на базі національних таблиць «витрати-
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випуск». У подальших працях до даного індикатора почали застосовувати 

підхід на основі доданої вартості [126; 160; 217].  

Варто зазначити, що за визначенням Статистичної комісії ООН 

[https://unstats.un.org/], експортом є вивезення з країни товарів: 

 вироблених, вирощених або добутих у країні; 

 раніше ввезених з-за кордону та перероблених на митній територій 

або під митним контролем країни; 

 раніше ввезених, але не перероблених у країні (реекспорт). 

Оскільки при реекспорті не відбувається створення доданої вартості, що 

є ключовим поняттям у концепції глобальних ланцюгів створення вартості, 

при подальшому аналізі та здійсненні розрахунків експортними називатимемо 

лише ті товари, що зазнали повної або часткової переробки у країні 

походження, не включаючи до аналізу реекспортні операції. 

Вартість імпортних складових, що використовуються у виробництві 

експортної продукції, та вартість експорту, додана за кордоном, є різними 

поняттями, оскільки імпорт може включати вартість, додану у національній 

економіці. Так, наприклад, країна А може експортувати деякі матеріали або 

деталі в країну Б для виготовлення на її території інших матеріалів/деталей  

з подальшим імпортом назад у країну А, де виробляються кінцеві товари, що 

експортуються в країну В. У цьому випадку імпортна складова експорту у 

країні А включає вартість матеріалів/деталей, експортованих з А в Б, у той час 

як за підходом на основі доданої вартості ці матеріали/деталі є національними 

і не входять у вартість, додану за кордоном.  

Міжнародна міжгалузева матриця «витрати-випуск» (Inter-Country 

Input-Output model, або ІСІО-model), розроблена ОЕСР, дозволяє розрахувати 

додану вартість, що повертається до вітчизняної економіки у складі іноземних 

складових [96, с. 3]. На основі цієї матриці була створена глобальна база даних 

«витрати-випуск» (World Input-Output Database, або WIOD), яка надає щорічні 

міжнародні міжгалузеві матриці «витрати-випуск» за 1995–2014 рр., що 

охоплюють 43 країни, а також окрему категорію – «інші країни світу» [42]. 
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База даних WIOD містить інформацію щодо міжгалузевого використання 

країнами вітчизняних або іноземних проміжних товарів, а також їх частки у 

кінцевому споживанні. 

Варто зауважити, що експорт країни може бути представлений у вигляді 

суми вітчизняної доданої вартості (domestic value added) та вартості, доданої 

за кордоном, або іноземної доданої вартості (foreign value added)  

[66, c. 13; 126, c. 12]. Так, вітчизняна додана вартість у експорті включає 

додану вартість, створену експортуючими галузями економіки країни в 

процесі виробництва, а також будь-яку вартість, додану місцевими 

постачальниками, втілену в експортні товари та послуги [40]. До цієї категорії 

також відноситься вітчизняна додана вартість, втілена в проміжні продукти, 

що імпортуються для виробництва власного експорту. Іноземна додана 

вартість у експорті являє собою вартість імпортованих проміжних товарів і 

послуг, втілених в експорт країни [40].  

Недоліком показника імпортної складової експорту (або частки вартості, 

доданої за кордоном, у експорті) є те, що він вимірює участь у ГЛСВ лише 

«знизу вгору». Таким чином, країни на самому початку ГЛСВ, які експортують 

сировинні матеріали до країн, що здійснюють їх обробку, за визначенням, 

мають низький показник участі у вертикальній спеціалізації. Тому Р. Купмен 

та ін. [126] до частки вартості, доданої за кордоном, у експорті додають частку 

вітчизняної доданої вартості в експорті третіх країн.  

Таким чином, індекс участі у ГЛСВ (GVC participation index) являє 

собою індекс, що базується на двох показниках – частці вартості, доданої за 

кордоном, у експорті та частці вітчизняної доданої вартості  

в експорті третіх країн, – надаючи таким чином більш повне уявлення про 

залучення країни у функціонування ГЛСВ [96, c. 12]. На відміну від показника 

імпортної складової експорту, цей індикатор також бере до уваги процеси, що 

відбуваються «згори вниз», і враховує те, як товари та послуги, вироблені у 

вітчизняній економіці, в подальшому використовуються в інших країнах. 
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Отже, індекс участі країни і у ГЛСВ галузі k розраховується за формулою (1.1) 

[96, c. 44]: 

 

𝐺𝑉𝐶_𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑘 = 𝑃𝑖𝑘 =
𝐼𝑉𝑖𝑘

𝐸𝑖𝑘
+

𝐹𝑉𝑖𝑘

𝐸𝑖𝑘
 ,                      (1.1) 

 

де IV – вітчизняна додана вартість в експорті третіх країн; FV –іноземна додана 

вартість в експорті країни; E – сукупний експорт країни.  

Таким чином, індекс участі країни у ГЛСВ має дві складові: 

  
𝐼𝑉𝑖𝑘

𝐸𝑖𝑘
= 𝐷𝑉𝑋 (Domestic Value added in third countries’ EXports), що 

характеризує т. зв. «пряму» участь країни у ГЛСВ (forward participation), тобто 

частку вітчизняних проміжних товарів і послуг, що використовуються в 

експортному виробництві третіх країн; 

 
𝐹𝑉𝑖𝑘

𝐸𝑖𝑘
= 𝐹𝑉𝐴 (Foreign Value Added in exports), що характеризує т. зв. 

«зворотню» участь країни у ГЛСВ (backward participation), тобто 

використання іноземних проміжних продуктів у власному експортному 

виробництві. 

Чим вищою є вартість, додана за кордоном, у сукупному експорті країни 

та чим вищою є вартість комплектуючих, що експортуються до третіх країн та 

використовуються у їх експортному виробництві, тим вищим є рівень участі 

даної країни у ГЛСВ. 

Довжина ГЛСВ – показник, що відображає кількість стадій 

виробництва у ГЛСВ, був вперше запропонований Т. Фоллі [105], який 

здійснив розрахунки для економіки США на основі національної матриці 

«витрати-випуск». Використання міжнародної міжгалузевої моделі дозволяє 

розрахувати цей показник за формулою (1.2) [96, c. 43]: 

 

𝑁𝑖𝑘 = 1 + ∑ 𝜇𝑖𝑗𝑘𝑙𝑁𝑗𝑙  𝑗,𝑙 ,                                       (1.2) 
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де Nik – довжина ГЛСВ для галузі k у країні і; µijkl – вартість комплектуючих з 

галузі l країни j, що використовуються для виробництва товарів на суму в один 

долар у галузі k країни і; Njl – довжина ГЛСВ для галузі l країни j.  

Для кожної галузі і країни k маємо одне рівняння, де значення показника 

довжини ГЛСВ є функцією від N в усіх інших галузях та країнах. Таким чином, 

отримаємо систему лінійних рівнянь, яка має лише один розв’язок. 

Показник довжини ГЛСВ приймає значення 1, коли існує лише одна 

стадія виробництва у кінцевій галузі, та може збільшуватися по мірі зростання 

використання складових з тієї самої або інших галузей. Значення µijkl 

розраховується безпосередньо з міжнародної матриці «витрати-випуск», де 

містяться дані щодо всіх складових з інших країн та галузей, які 

використовуються у виробництві в конкретній галузі певної країни. Крім того, 

модель дозволяє розрізняти вітчизняні та іноземні складові у виробництві та, 

відповідно, розраховувати показник довжини ГЛСВ окремо для вітчизняних 

та іноземних стадій виробництва. 

Відстань до кінцевого споживача – показник, який також був 

запропонований Т. Фоллі [105] і розрахований у схожий із попереднім 

індикатором спосіб. Для відкритої економіки він розраховується за  

формулою (1.3)  [96, c. 44]: 

 

𝐷𝑖𝑘 = 1 + ∑ 𝜑𝑖𝑗𝑘𝑙𝐷𝑗𝑙  𝑗,𝑙 ,                                     (1.3) 

 

де коефіцієнт φijkl – частка продукції галузі k країни і, яка придбається  

у якості проміжних товарів галуззю l країни j. 

Дані так само можна взяти безпосередньо з міжнародної матриці 

«витрати-випуск». Щоб отримати значення D, розв’язуємо систему лінійних 

рівнянь. Відстань до кінцевого споживача можна розглядати як довжину 

ГЛСВ з точки зору «знизу вгору», чим пояснюється схожість формули із 

попереднім індексом. 
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Даний показник дає уявлення про місце країни у ГЛСВ. Для певної 

галузі країни він показує, скільки стадій виробництва продукту залишилося, 

перш ніж товар чи послуга, що виробляється цією галуззю, досягне кінцевого 

споживача. Таким чином, вищі значення відстані до кінцевого споживача 

характерні для країн та галузей, які розташовані на самому початку ГЛСВ 

(дослідження і розробка продукту, постачання сировинних матеріалів),  

а нижчі – для тих ланок ГЛСВ, які відповідальні, наприклад, за дистрибуцію, 

маркетинг та продажі.  

Усі вищезазначені показники не взаємопов’язані між собою і 

відображають різні характеристики ГЛСВ. Так, незалежно від того, який 

країна має індекс участі у ГЛСВ – низький або високий, вона може 

знаходитися «вгорі» або «внизу» ланцюга, а довжина такого ланцюга не 

залежить від позицій країн у ньому. 

Важливим моментом дослідження ГЛСВ є те, що вони безпосередньо 

впливають на способи збирання статистичних даних щодо торгівлі та 

виробництва. Експерти сходяться на тому, що сучасна торгова статистика не 

дає повного уявлення про реальні процеси у цих сферах і навіть певною мірою 

призводить до їх викривлення [79; 96; 148; 220]. Так, торгова статистика на 

сьогоднішній день враховує дані по валовій світовій торгівлі, по декілька разів 

включаючи у ці показники вартість проміжних товарів і послуг, які 

продаються всередині ГЛСВ. Як наслідок, країна, у якій розташований 

кінцевий виробник продукту, розглядається як така, що створює найбільшу 

частку вартості експортних товарів і послуг, у той же час роль інших країн, які 

є постачальниками проміжних складових, залишається неясною.  

На відміну від попереднього, статистичний підхід на основі торгівлі в 

термінах доданої вартості оцінює джерела вартості, яка додається при 

виробництві товарів і послуг. Це відображає той факт, що зростання ГЛСВ 

означає, що експорт країн все більше покладається на значний проміжний 

імпорт і, в свою чергу, на додану вартість у країнах початку виробничого 

циклу. Наприклад, автомобіль, що експортується країною А, може 
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потребувати великої кількості запчастин, таких як двигун, сидіння тощо, які 

виробляються в інших країнах. У свою чергу ці країни будуть 

використовувати проміжні ресурси, імпортовані з інших країн, такі як сталь, 

гума тощо, для виробництва запчастин, що експортуються в країну А. Система 

торгівлі в термінах доданої вартості відстежує вартість, що додається кожною 

галуззю і країною виробничого ланцюга, і встановлює додану вартість для 

даних вихідних галузей і країн. 

Найбільш розробленою та повною базою даних, яка надає статистичну 

інформацію щодо торгівлі в термінах доданої вартості, є OECD-WTO Trade in 

Value Added (TiVA) Database, спільний проект ОЕСР і СОТ [40]. Вона 

базується на національних матрицях «витрати-випуск» і статистиці країн по 

двосторонній торгівлі, надаючи вичерпну інформацію про вартість, додану в 

окремій галузі або країні при виробництві того чи іншого товару або послуги. 

База даних охоплює 63 країни та території – 35 країн ОЕСР і 28 країн і 

територій, що не є членами даної організації, а також містить категорію «інші 

країни світу». У ній подано розрахунки 39 індикаторів, пов’язаних із торгівлею 

в термінах доданої вартості, як для країн в цілому, так і окремо для 18 галузей 

економіки. Єдиним недоліком цієї бази даних є нечасте оновлення розрахунків 

показників через їх комплексність і необхідність гармонізації даних 

національної статистики окремих країн. 

 

1.3.  Рушійні сили розвитку глобальних ланцюгів створення 

вартості 

 

У сучасних умовах все більше посилюється взаємозв’язок світової 

торгівлі, інвестицій та виробництва з глобальними ланцюгами  

створення вартості. ГЛСВ повною мірою відображають специфічні риси  

сучасної глобальної економіки, серед яких можна виділити  

наступні [96, с. 7; 154, с. 8-9]: 



63 

 

 Посилення фрагментації виробництва та зростаюча 

взаємопов’язаність економік. У ГЛСВ окремі види економічної діяльності 

фрагментовані та розосереджені по різним країнам. На сьогоднішній день 

більше половини світового виробничого імпорту складають проміжні товари 

(сировинні товари, деталі та компоненти, напівфабрикати), а більше 70% 

світового імпорту послуг представлено проміжними послугами (у т.ч. бізнес-

послугами) [40]. Таким чином, спостерігається тенденція до збільшення 

частки доданої вартості, імпортованої з інших країн, у складі експортної 

продукції. З точки зору державної політики, концепція ГЛСВ дозволяє 

усвідомити взаємопов’язаність економік і визначити, яким чином 

конкурентоспроможність експорту країни залежить від ефективної організації 

постачання ресурсів, а також доступу до кінцевих виробників і споживачів за 

кордоном. 

 Спеціалізація компаній і країн на завданнях та бізнес-функціях, а не 

виробництві окремих товарів. Хоча у більшості країн при розробці державної 

політики за основу береться припущення про те, що товари та послуги 

виробляються всередині країни та конкурують з іноземними продуктами, 

насправді у сучасній економіці більшість товарів і зростаюча частка послуг 

виробляються «глобально», при цьому різні країни та компанії 

спеціалізуються на виконанні окремих завдань і бізнес-функцій (наприклад, 

НДДКР, складальні роботи, надання бізнес-послуг тощо), разом складаючи 

ГЛСВ.  

 Існування мереж глобальних покупців та глобальних постачальників. 

У ГЛСВ окремі компанії, переважно ТНК, контролюють та координують різні 

види діяльності у виробничих мережах, що включають покупців їх продуктів 

або постачальників проміжних товарів чи послуг. Для вироблення державної 

політики важливо розуміти, як організовані ці виробничі мережі, яку роль 

відіграють компанії-лідери та якими є детермінанти розміщення різних видів 

діяльності у межах ГЛСВ. 
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 Посилення впливу нових рушійних сил економічної діяльності.  

У ГЛСВ торгівля та економічне зростання залежать від ефективної організації 

постачання проміжних продуктів з-за кордону, а також від доступу до 

кінцевих виробників і споживачів в інших країнах. Фрагментація виробництва 

у ГЛСВ є засобом підвищення продуктивності та конкурентоспроможності. 

Крім того, ГЛСВ безпосередньо впливають на ринок праці, переважно через 

створення попиту на різні категорії працівників. 

Отже, вкрай важливим є розуміння того, як і чому формуються ГЛСВ і 

яким чином у їх межах організоване виробництво матеріальних і 

нематеріальних продуктів, як вони впливають на функціонування економіки 

країн, що беруть у них участь, і як ці країни можуть збільшити вигоди від такої 

участі за допомогою внесення відповідних змін до державної політики. 

Виникнення ГЛСВ та посилення міжнародної фрагментації виробництва 

були спричинені змінами у бізнес-середовищі та нормативно-правовому 

регулюванні, а також у корпоративних стратегіях і способах організації 

бізнесу. Компанії почали включати аутсорсинг та офшоринг у власні глобальні 

стратегії, оскільки завдяки зменшенню витрат обігу (що робить дешевшим 

переміщення товарів і послуг через кордони) та різкому зниженню 

комунікаційних та інформаційних витрат (що сприяє координації різних видів 

діяльності у глобальному масштабі) міжнародний пошук джерел постачання 

проміжних продуктів став легшим і дешевшим. До рушійних сил глобалізації 

ланцюгів створення вартості можна віднести [97, с. 6; 107, с. 36; 153,  

с. 19-20; 154, с. 9; 226, с. 15-16]: 

 Значне зниження витрат обігу протягом останніх двох десятиліть. 

Витрати обігу являють собою сукупність витрат на доведення товару чи 

послуги від виробника до кінцевого споживача. Для товарів витрати обігу 

включають транспортні та портові витрати, фрахтові та страхові витрати, мита 

та податки, витрати, пов’язані з нетарифними заходами регулювання, а також 

націнки імпортерів, оптових і роздрібних продавців. Для послуг витрати обігу 

представлені комунікаційними витратами, хоча варто зауважити, що послуги 
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можуть також надаватися фізичними особами, які переміщуються до країн 

мешкання споживачів. Зниження транспортних витрат у поєднанні з 

державно-управлінськими реформами у ключових секторах транспортної 

галузі та інфраструктури сприяють переміщенню різних видів діяльності через 

кордони. Оскільки проміжні продукти у межах ГЛСВ часто перетинають 

кордони по декілька разів, зниження витрат обігу великою мірою вплинуло на 

виникнення та розвиток ГЛСВ. 

 Послідовна лібералізація міжнародної торгівлі й іноземних 

інвестицій. Зниження митних тарифів, особливо для промислових товарів, а 

також поступове усунення нетарифних бар’єрів сприяє міжнародній торгівлі 

товарами та послугами. Угоди по окремим галузям, такі як, наприклад, Угода 

про інформаційні технології, що скасовує митні тарифи на торгівлю 

продуктами інформаційних технологій, стимулювали розвиток ГЛСВ у цих 

галузях, зокрема у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. 

Лібералізація інвестиційної сфери шляхом укладання багатосторонніх і 

двосторонніх угод дозволила фірмам використовувати ПІІ для розширення 

власних виробничих можливостей; реформи в інвестиційній сфері у країнах, 

що розвиваються, також сприяли залученню цих країн до ГЛСВ. 

 Технологічний прогрес в інформаційно-комунікаційній сфері. У той 

час як зниження витрат обігу поступово посилювало глобалізаційні процеси 

протягом десятиліть, виникнення та бурхливий розвиток ГЛСВ великою 

мірою були спричинені стрімким прогресом у розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій. Оскільки міжнародне розосередження 

економічної діяльності компаній вимагає координації між усіма залученими 

до неї економічними одиницями, ГЛСВ розвиватимуться лише за умови 

перевищення очікуваного економічного ефекту над транзакційними 

(комунікаційними, інформаційними та координаційними) витратами. 

Дешевші та більш надійні телекомунікації, програмне забезпечення для 

управління інформаційними потоками та більш потужні персональні 

комп’ютери значно знизили витрати на організацію та координацію складної 
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мережі взаємопов’язаних видів діяльності на великих відстанях як всередині 

компаній, так і між ними. Крім того, технологічний прогрес в інформаційно-

комунікаційній сфері створив можливості для дистанційного надання багатьох 

видів послуг.  

Таким чином, якщо у ХХ ст. виробництво товарів і послуг 

здійснювалося переважно у межах національних економік, а міжнародна 

торгівля являла собою рух кінцевих товарів через кордони, то у ХХІ ст. 

завдяки прискоренню темпів науково-технічного прогресу та технологічних 

змін, лібералізації торгівлі й інвестицій, зростаючій взаємопов’язаності 

економік характерною рисою виробництва стала міжнародна фрагментація й 

організація у межах ГЛСВ, а у міжнародній торгівлі домінує торгівля 

проміжними товарами та послугами. У 2011 р. Світова організація торгівлі 

(СОТ) та Інститут країн, що розвиваються, при Організації сприяння розвитку 

зовнішньої торгівлі Японії (IDE-JETRO) навіть ввели нове поняття – 

«зроблено у світі» (“made in the world”) [229, с. 94] – для відображення нових 

реалій світової економіки, у якій провідну роль відіграють ГЛСВ, а товари та 

послуги виробляються «глобально», а не в окремих країнах. 

Із розвитком конкурентного середовища компанії-лідери почали 

пристосовувати до нього й оптимізувати різні види економічної діяльності, які 

вони координують у межах ланцюгів створення вартості, залучаючи відповідні 

іноземні компанії з тих країн, що мають найбільш оптимальне поєднання 

факторів розміщення виробництва. В процесі міжнародної фрагментації 

виробництва компанії часто вдаються до аутсорсингу й офшорингу окремих 

видів діяльності. Аутсорсинг (outsourcing) означає купівлю компанією 

проміжних товарів і послуг у сторонніх постачальників, які на них 

спеціалізуються, на ринкових умовах, а офшоринг (offshoring) передбачає 

купівлю компанією проміжних товарів і послуг у іноземних постачальників на 

ринкових умовах або передачу певних бізнес-функцій власним закордонним 

дочірнім компаніям [216, с. 17; 97, с. 7; 153, с. 18]. Таким чином, офшоринг 

включає міжнародний аутсорсинг (тобто укладання контракту з незалежною 
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третьою особою за кордоном) і міжнародний інсорсинг (insourcing, тобто 

передача деяких бізнес-функцій закордонним дочірнім компаніям). 

Рішення щодо того, які види діяльності виносити за межі компанії  

(можливо у т.ч. і за кордон), а які залишати всередині (але можливо із 

залученням закордонного дочірнього підприємства), приймаються в 

залежності від наявності транзакційних витрат, складності міжфірмових 

взаємозв’язків і специфічності активів. Так, наприклад, дослідження показали, 

що компанії неохоче передають стороннім виконавцям бізнес-функції, що 

передбачають складні види діяльності або такі, що створюють високу додану 

вартість, оскільки вважається, що вони мають стратегічне значення для 

основного виду діяльності компанії [97, с. 7]. І навпаки, компанії часто 

доручають масове виробництво, що не потребує висококваліфікованої праці 

або високих технологій, стороннім постачальникам, які мають дешевші або 

більш ефективні виробничі можливості. Крім того, компанії можуть 

передавати на аутсорсинг деякі види діяльності, для здійснення яких вони не 

мають необхідних технологій або працівників із належною кваліфікацією. Це 

дозволяє компанії концентруватися лише на тих видах діяльності, у яких вона 

має порівняльні переваги, або розвивати нові напрямки діяльності, часто такі, 

що створюють високу додану вартість.  

Отже, у даному контексті важливим постає питання, якими мотивами 

керуються компанії-лідери при розміщенні виробництва й інших видів 

діяльності у тих чи інших країнах. Отже, такими мотивами є [216, с. 17; 153, 

с. 20; 154, с. 9-10]: 

 Підвищення ефективності. Через зростаючу конкуренцію на 

вітчизняних і міжнародних ринках основною причиною винесення 

економічної діяльності за кордон є підвищення ефективності та зниження 

витрат. Отримання ресурсів від виробників за нижчою ціною або з більшою 

ефективністю, в межах країни або за її кордонами, всередині фірми або за її 

межами, призводить до зменшення витрат виробництва. Загалом компанії 

схильні вдаватися до міжнародної фрагментації виробництва, якщо різні його 
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етапи мають різну фактороінтенсивність. Так, наприклад, вони 

переноситимуть трудомістке виробництво до країн із низькою заробітною 

платою. І хоча на сьогоднішній день компанії-лідери переміщують за кордон 

переважно виробництво, дистрибуцію та продажі, такі види діяльності, як 

НДДКР й управління також стають все більше географічно розпорошеними. 

 Доступ до іноземних ринків. Демографічні зміни та швидке зростання 

економіки у деяких великих країнах, що розвиваються, призводять до 

зростання частки глобальної економічної діяльності, яка здійснюється поза 

межами розвинених країн. Для отримання максимальних переваг від цієї 

тенденції компаніям-лідерам необхідно бути присутніми на місцевих ринках 

країн, що розвиваються, оскільки це сприяє кращому розумінню та 

пристосуванню до місцевої специфіки. Розмір ринку та темпи його зростання 

є одними з найважливіших причин прийняття рішення компаніями про 

розміщення таких видів діяльності, як дистрибуція, продажі та виробництво у 

цих країнах. Крім того, присутність дочірнього підприємства або партнера на 

іноземному ринку сприяє захисту компанією прав інтелектуальної власності.  

 Доступ до знань. Компанії можуть переміщувати деякі види 

діяльності, зокрема інноваційну діяльність, до інших країн, щоб отримати 

доступ до так званих стратегічних активів – кваліфікованих працівників, 

технологічних знань або присутніх на ринку конкурентів чи постачальників – 

та скористатися їх досвідом. Вихід на іноземні ринки з метою отримання 

доступу до знань набуває все більшого значення як фактор інтернаціоналізації 

НДДКР, а близькість до конкурентів і постачальників дозволяє компанії 

перебирати досвід і посилювати співробітництво з власною виробничою 

мережею. 

Незважаючи на потенційні переваги організації виробництва товарів і 

послуг за кордоном у межах ГЛСВ, для компаній-лідерів це також може 

призводити до збільшення витрат і виникнення додаткових ризиків. Так, 

переміщення деяких видів діяльності до інших країн та ефективне управління 

ними всупереч різниці у мові, культурі та способах комунікацій може 



69 

 

призводити до збільшення операційних витрат. Крім того, існують потенційні 

ризики, такі як отримання товарів і послуг неналежної якості, несвоєчасні 

поставки, політична нестабільність, ненадійна інфраструктура, недостатньо 

розвинені правова та регулятивна системи, а також ризики для прав 

інтелектуальної власності. 

Дослідження існуючого та потенційного рівня участі країни у ГЛСВ, 

детермінант їх розміщення, а також впливу на економічну, соціальну та 

екологічну сфери приймаючої країни має важливе значення для розробки 

уповноваженими органами цих країн відповідної державної політики. Так, 

аналіз ситуації у країні за допомогою підходу на основі ГЛСВ є вкрай 

необхідним при розробці державної політики у таких сферах [96, с. 37-38]: 

1. Торгівля. Оскільки компанії динамічно реорганізовують виробництво 

та переміщують різні види діяльності з однієї країни до іншої, важливим 

завданням для регулюючих органів є забезпечення такої торгової політики, яка 

б найбільш повно відображала зміни у світовій торгівлі. Зважаючи на 

зростання ролі імпортних складових у експорті країн у рамках ГЛСВ, витрати 

на перетин товарами національних кордонів значно зростають. Тому 

інструменти торгової політики, такі як імпортне мито, правила визначення 

походження, антидемпінгове мито тощо, можуть безпосередньо впливати на 

зниження конкурентоспроможності місцевих галузей. Протекціоністська 

політика під гаслом «розори свого сусіда» (“beggar thy neighbour”) фактично 

перетворюється на політику «розори самого себе» (“beggar thyself”). Краще 

розуміння місця країни у ГЛСВ дозволить визначити реальні втрати від 

окремих інструментів торгової політики й оцінити чутливість національної 

економіки до протекціоністських заходів. 

2. Зайнятість. Вивчення сучасних ГЛСВ і місця окремих країн у них 

дозволяє з’ясувати взаємозв’язок між створенням нових робочих місць і 

міжнародною торгівлею, а також вертикальною інтеграцією ТНК. Хоча 

існують певні побоювання, що зростання імпорту може загрожувати рівню 

зайнятості всередині країни, реальність є такою, що зазвичай створення нових 
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робочих місць відбувається завдяки експортним галузям, які імпортують 

іноземні складові. Позиція країни у ГЛСВ (розміщення на його початкових або 

кінцевих ланках) безпосередньо впливає на кількість і структуру робочих 

місць в окремих галузях. 

3. Національна конкурентоспроможність і зростання. Через зростаючу 

взаємозалежність всередині ГЛСВ країни більше не покладаються винятково 

на вітчизняні ресурси при виробництві товарів і послуг. На сьогоднішній день 

конкурентоспроможність країни відображає не тільки рівень технологій та 

інші фактори національної економіки, а й технології та фактори країн, з яких 

походять проміжні товари, що використовуються в експортному виробництві. 

Наслідки участі у ГЛСВ для національної економіки можуть бути абсолютно 

різними для країн, що спеціалізуються на «висхідних» видах діяльності 

(наприклад, на виробництві ресурсів, компонентів і напівфабрикатів) і країн, 

що спеціалізуються на «низхідних» видах діяльності (наприклад, кінцеве 

збирання продуктів). Аналіз місця країни у ГЛСВ і її відстані до кінцевого 

споживача дозволяє більш точно визначити детермінанти 

конкурентоспроможності країни, а також потенційні перешкоди для розвитку 

нових конкурентних галузей, продуктів або видів економічної діяльності.  

4. Економічна модернізація й інновації. Місце країни у ГЛСВ 

безпосередньо впливає на те, яку частку вартості продукту вона створює. 

Найбільша частка доданої вартості зазвичай створюється на самому початку 

(інноваційна діяльність, НДДКР, дизайн тощо) та на останніх ланках 

(маркетинг, брендинг, логістика тощо) ГЛСВ, у той час як етапи власне 

виробництва чи збирання створюють лише невелику її частку. Таким чином, 

дослідження місця країни у ГЛСВ дозволяє з’ясувати потреби та можливості 

країни для просування до вищих ланок ланцюга задля створення вищої 

доданої вартості та сприяння економічному зростанню. 

5. Глобальні системні ризики. Дослідження географічних аспектів ГЛСВ 

демонструє взаємопов’язаність економік країн світу та можливість передачі 

макроекономічних шоків через ГЛСВ. Яскравими прикладами є події 2011 р., 
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коли Японію вразили сильний землетрус і цунамі, а Таїланд охопила потужна 

повінь. Тоді через стихію ключові «висхідні» виробники компонентів 

припинили виробництво, що призвело до перебоїв з поставками та свого роду 

колапсу ГЛСВ в автомобільній та електротехнічній галузях. Вразливість 

окремих країн до глобальних шоків безпосередньо визначається їх участю та 

місцем у ГЛСВ. 

Таким чином, при розробці державної політики уповноваженим органам 

необхідно ретельно зіставити всі переваги та недоліки участі країни у ГЛСВ, 

а також витрати і вигоди провадження активної політики їх заохочення або 

орієнтованих на них стратегій розвитку, залежно від конкретної ситуації та 

забезпеченості країни факторами виробництва. Деякі країни можуть обирати 

таку стратегію розвитку, що не передбачає заохочення участі у ГЛСВ. Інші 

країни можуть не мати такого вибору: у більшості невеликих країн, що 

розвиваються, з обмеженими ресурсами практично немає альтернатив 

стратегіям розвитку, які передбачають певний ступінь участі у ГЛСВ; перед 

цими країнами стоїть лише питання, яким чином брати у них участь. Зазвичай 

політика заохочення участі у ГЛСВ передбачає спеціалізацію країни на 

окремих ланках ланцюга, а саме на конкретних галузях або видах економічної 

діяльності, для чого виняткове значення має з’ясування наявності та стану 

детермінант розміщення ГЛСВ. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Аналіз теоретико-методологічних засад дослідження глобальних 

ланцюгів створення вартості дозволив зробити наступні висновки та 

узагальнення: 

1. Концепція ГЛСВ, які виникли в результаті поглиблення 

міжнародного поділу праці, з’явилася на перетині теорій міжнародної торгівлі 

та прямих іноземних інвестицій. Вона зазнала еволюції від поняття 

продуктового ланцюга у межах концепції світ-системного аналізу та ідеї 
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вартісного підходу у контексті дослідження конкурентних переваг фірми до 

повноцінної концепції, що є корисним інструментом дослідження 

особливостей організації фрагментованого міжнародного виробництва та 

взаємозв’язків між географічно розпорошеними видами діяльності та 

економічними суб’єктами. Незважаючи на велику кількість наукових 

досліджень з даної тематики, досі не існує єдиного визначення глобального 

ланцюга створення вартості, тому автором запропоновано власне. Так, 

глобальний ланцюг створення вартості являє собою послідовність 

взаємопов’язаних видів діяльності зі створення доданої вартості, 

розташованих як мінімум на двох континентах або у межах двох торгових 

блоків, що забезпечують виробництво товару чи послуги, починаючи з ідеї 

щодо їх створення та закінчуючи доставкою до кінцевого споживача.  

2. Підхід на основі ГЛСВ дозволяє здійснювати дослідження світової 

економіки на різних рівнях – макро- (глобальний вимір), мезо- (міжфірмові 

зв’язки) та мікрорівні (окремі компанії). Звідси можна виділити два підходи – 

«школу міжнародників», які розглядають ГЛСВ на рівні країни у рамках 

економічних досліджень, що передбачає застосування методів 

макроекономічного аналізу та вироблення рекомендацій для державної 

політики, і «школу промисловців», які розглядають ГЛСВ на рівні фірми у 

рамках досліджень з міжнародного бізнесу із застосуванням методів 

мікроекономічного аналізу, вдаючись до конкретних практичних досліджень 

(case studies) певних галузей і регіонів, у центрі уваги яких стоїть проблема 

конкурентоспроможності та надання рекомендацій щодо політики 

регіонального розвитку.  

3. В залежності від форми управлінських зв’язків і способу координації 

різних видів економічної діяльності виділяють такі типи ГЛСВ: з домінуючим 

виробником, у яких великі виробники відіграють центральну роль у 

координації виробничих мереж, спеціалізуючись на НДДКР і проектуванні 

базових характеристик продукту; з домінуючим покупцем, у яких великі 

компанії роздрібної торгівлі та виробники брендової продукції відіграють 
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ключову роль в організації децентралізованих виробничих мереж; 

мультиполярні, що характеризується наявністю багатьох центрів впливу у 

різних ланках ланцюга створення вартості. 

4. Організаційна структура ГЛСВ включає такі типи компаній-

учасників: компанія-лідер (зазвичай представлена ТНК), інтегрована 

компанія, компанія роздрібної торгівлі, постачальник комплектного 

устаткування на умовах «під ключ», постачальник комплектуючих виробів. 

Зв’язки з іноземними партнерами в рамках ГЛСВ можуть набувати 

традиційних форм ПІІ, нових форм інвестицій (спільні підприємства, спільне 

виробництво, субконтрактні угоди, ліцензійні угоди, стратегічне партнерство 

заради технології), форм прямого експорту, окремих одиничних угод тощо.  

5. Аналіз управлінських зв’язків дозволяє з’ясувати, як контролюється 

та координується ланцюг створення вартості, коли деякі його учасники мають 

більше впливу, ніж інші. В залежності від ступеня складності операцій, 

можливості систематизації знання та рівня компетентності фактичних або 

потенційних постачальників розрізняють 5 форм управління ГЛСВ: ринкову, 

модульну, «споріднену», «залежну» та ієрархічну. 

6. Ключовим поняттям у концепції глобальних ланцюгів створення 

вартості є економічна модернізація, яка в даному контексті визначається як 

просування країн, регіонів або компаній глобальним ланцюгом створення 

вартості до ланок із вищою вартістю з метою збільшення прибутків, доданої 

вартості, можливостей, надійності тощо від участі у глобальному виробництві. 

Розрізняють чотири типи економічної модернізації: модернізація процесу; 

модернізація продукту; функціональна модернізація; ланцюгова або 

міжгалузева модернізація. Практичне здійснення економічної модернізації в 

кожному окремому випадку має свої особливості в залежності від галузі та 

країни, оскільки в її основі лежить організаційна структура ГЛСВ та 

інституційне середовище країни. 

7. Аналіз ГЛСВ у будь-якій галузі передбачає декілька етапів, а саме 

дослідження шістьох основоположних аспектів їх функціонування: структури 
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системи «витрати-випуск», географії ГЛСВ, управлінської структури, 

можливостей економічної модернізації, інституційного середовища, основних 

учасників і зацікавлених осіб. Основними показниками, що дозволяють 

кількісно визначити ті чи інші характеристики ГЛСВ, є індекс участі у ГЛСВ, 

показники довжини ГЛСВ та відстані до кінцевого споживача.  

8. Концепція ГЛСВ відіграє важливу роль у вдосконаленні існуючих 

підходів до збирання статистичних даних щодо торгівлі та виробництва. 

Традиційна торгова статистика враховує дані по валовій світовій торгівлі, по 

декілька разів включаючи у ці показники вартість проміжних товарів і послуг, 

які продаються всередині ГЛСВ. На відміну від попереднього, статистичний 

підхід на основі торгівлі в термінах доданої вартості оцінює джерела вартості, 

яка додається на кожному етапі виробництва продукту, що дозволяє уникнути 

ефекту подвійного рахунку у статистиці. 

9. Функціонування ГЛСВ в умовах глобалізації повною мірою 

відображає специфічні риси світової економіки, зокрема посилення 

фрагментації виробництва та зростаючу взаємопов’язаність економік; 

спеціалізацію компаній і країн на завданнях та бізнес-функціях, а не 

виробництві окремих товарів; існування мереж глобальних покупців та 

глобальних постачальників; посилення впливу нових рушійних сил 

економічної діяльності.  

10. Виникнення ГЛСВ та посилення міжнародної фрагментації 

виробництва були спричинені змінами у бізнес-середовищі та нормативно-

правовому регулюванні, а також у корпоративних стратегіях і способах 

організації бізнесу. До рушійних сил глобалізації ланцюгів створення вартості 

можна віднести: значне зниження витрат обігу протягом останніх двох 

десятиліть; послідовну лібералізацію міжнародної торгівлі й іноземних 

інвестицій; технологічний прогрес в інформаційно-комунікаційній сфері. Крім 

того, важливу роль у поглибленні фрагментації міжнародного виробництва 

відіграють мотиви компаній-лідерів щодо підвищення ефективності, доступу 
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до іноземних ринків і доступу до знань при розміщенні окремих видів 

діяльності за кордоном. 

11. Дослідження існуючого та потенційного рівня участі країни у ГЛСВ, 

детермінант цієї участі та її соціально-економічних наслідків має важливе 

значення для розробки відповідної державної політики країн, зокрема у сферах 

торгівлі, зайнятості, національної конкурентоспроможності та зростання, 

економічної модернізації й інновацій, управління глобальними системними 

ризиками. 

Основні результати та положення даного розділу висвітлені автором в 

таких наукових працях: [12; 14; 15; 21; 173]. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА 

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗМІЩЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ 

СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ  

 

2.1. Глобальні ланцюги створення вартості в контексті світової 

торгівлі в термінах доданої вартості 

 

За останні два десятиліття глобальні ланцюги створення вартості стали 

домінуючим елементом світової економіки, що охоплює розвинені країни та 

країни, що розвиваються. У рамках ГЛСВ здійснюється переважна частка 

міжнародного виробництва товарів і послуг, світової торгівлі, зокрема торгівлі 

проміжними продуктами, та прямих іноземних інвестицій. Весь процес 

виробництва товарів і послуг, від ідеї до створення кінцевого продукту, все 

частіше здійснюється там, де необхідні професійні знання та матеріали 

належної якості доступні за конкурентною ціною. Фрагментація виробничих 

процесів і їх розосередження по різних країнах і складають основу 

функціонування ГЛСВ.  

На сьогоднішній день світова торгівля товарами та послугами становить 

майже 21 трлн дол. США [235, с. 5]. За даними ЮНКТАД, близько 60% цього 

обсягу припадає на торгівлю проміжними товарами та послугами, які 

використовуються на різних стадіях процесу виробництва продуктів для 

кінцевого споживання [234, c. 122]. Оскільки в основі ГЛСВ лежить 

міжнародно фрагментоване виробництво, світова торгівля проміжними 

товарами та послугами великою мірою відображає масштаби функціонування 

ГЛСВ. 

Розглянемо взаємозв’язок між світовою торгівлею в рамках ГЛСВ, яку 

наближено, хоч і не вичерпно, можна представити показником світової 

торгівлі проміжними товарами, та світовою торгівлею товарами, світовим 

ВВП і світовим припливом ПІІ (рис. 2.1). Світову торгівлю послугами не 



77 

 

включено до аналізу, оскільки єдина база статистичних даних, що надає повну 

інформацію щодо проміжних товарів і послуг, – OECD STAN Bilateral Trade 

Database (остання версія 2016 р. [38]) – містить дані для переважної більшості 

країн світу лише щодо торгівлі проміжними товарами, інформація щодо 

торгівлі проміжними послугами є недостатньою для комплексного аналізу 

(лише 25 країн). Отже, за даними цієї бази даних було розраховано значення 

світової торгівлі товарами та світової торгівлі проміжними товарами у 1995-

2016 рр.; значення світового ВВП за відповідний період взято з бази даних 

Світового банку [46], світового припливу ПІІ – з бази даних  

ЮНКТАД [44]. 

 

 

Рис. 2.1. Світовий ВВП, світова торгівля товарами, світова торгівля 

проміжними товарами та світовий приплив ПІІ, 1995-2016 рр., трлн дол. США 

в поточних цінах 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [38; 44; 46]. 

 

З графіку видно, що усі чотири показники тісно взаємопов’язані між 

собою, а їх коливання відповідають коливанням глобальних економічних 
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циклів. Так, у розвитку світового виробництва, торгівлі й інвестицій протягом 

періоду 1995-2016 рр. можна виділити шість стадій: 

1. 1995-2000 рр. Азійська фінансова криза 1997-1998 рр. вкрай негативно 

вплинула на внутрішній попит в ряді азійських економік, але протягом 1995-

2000 рр. світова торгівля, ВВП та інвестиції зростали, хоч і повільно, сягнувши 

низького піку у 2000 р.  

2. 2000-2001 рр. Через кризу доткомів показники, що розглядаються, 

дещо зменшились, але незначно, особливо скоротився світовий обсяг ПІІ.  

3. 2001-2008 рр. У цей період світова торгівля товарами та ВВП різко 

зростали, не в останню чергу завдяки приєднанню Китаю до Світової 

організації торгівлі (СОТ) наприкінці 2001 р., приплив ПІІ також 

демонстрував позитивну динаміку, хоча і нижчі темпи зростання.  

4. 2009 р. Внаслідок глобальної фінансової кризи 2008-2009 рр. світовий 

ВВП, торгівля товарами та ПІІ різко зменшилися, причому найбільшого 

скорочення зазнала світова торгівля – майже на 24% (у поточних цінах),  

а приріст реального світового ВВП вперше в історії показав від’ємне  

значення – -1,7% (графік середньорічного приросту світової торгівлі товарами, 

світової торгівлі проміжними товарами та світового ВВП подано у Додатку Б).  

5. 2010-2014 рр. У цей період усі показники, що розглядаються, не тільки 

відновилися до своїх передкризових значень, а й перевищили їх, але водночас 

темпи зростання були значно нижчими, ніж у 2001-2008 рр.  

6. 2015-2016 рр. Останньому періоду поки що складно дати одноначну 

характеристику, оскільки у 2015 рр. обсяги світового ВВП і торгівлі товарами 

скоротилися, а приплив ПІІ зростав, у 2016 р. спостерігалася протилежна 

тенденція. При цьому приріст реального світового ВВП за останні два роки 

дещо скоротився, але і досі коливається на рівні близько 2,5% – значення, що 

відповідає темпам розвитку світової економіки одразу після азійської кризи та 

кризи доткомів, не досягаючи рівня у 4%, що характеризує «стійкий стан 

світової економіки» [128, с. 38]. 
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Примітно, що тенденції коливання обсягів світової торгівлі проміжними 

товарами майже повністю ідентичні динаміці сукупної світової торгівлі 

товарами. Частка проміжних товарів у світовій торгівлі товарами протягом 

1995-2016 рр. була відносно сталою і знаходилась у межах 52-58%, а її 

коливання великою мірою співпадали з динамікою економічних циклів 

(відповідний графік подано у Додатку Б). Так, скорочення обсягів світової 

торгівлі проміжними товарами спостерігалися під час азійської кризи, кризи 

доткомів і глобальної фінансової кризи. Втім, найбільше падіння цього 

показника відбулося у період з 2011 по 2016 рр. – з 58,2% до 51,8% – при 

невисоких темпах зростання сукупної світової торгівлі товарами. Можливо, 

саме скорочення світової торгівлі проміжними товарами через 

протекціоністські тенденції у зовнішньоекономічній політиці країн світу 

стримало післякризове відновлення обсягів світової торгівлі товарами. Проте 

наразі немає чітких свідчень того, які саме товари – проміжні чи товари 

кінцевого споживання – більшою мірою впливають на динаміку світової 

торгівлі. Так, за розрахунками К. Дегейна, Б. Менга та З. Ванга [128, с. 39], за 

період 1995-2016 рр. під час різних стадій розвитку світової торгівлі обидві 

категорії товарів різною мірою впливали на її коливання, як під час зростання, 

так і під час скорочення.  

Невизначеність тенденцій розвитку світового виробництва, торгівлі й 

інвестицій, а також світової торгівлі проміжними товарами та участі країн у 

ГЛСВ протягом останніх років (починаючи з 2011 р.), відсутність сталого 

зростання цих показників може пояснюватися декількома факторами, а саме: 

1. Зростаючою хвилею протекціоністських тенденцій у зовнішньо-

економічній політиці країн світу, обумовленій наслідками глобальної 

фінансової кризи. 

2. Переорієнтацією великих країн, що розвиваються, зокрема Китаю, на 

використання вітчизняних проміжних товарів і послуг замість іноземних,  

у т. ч. при виробництві експорту (тобто зменшення частки іноземної доданої 

вартості в експорті). 
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3. Розвитком технологічних інновацій і тенденціями до решорингу 

(поверненням до країни базування раніше винесеного за кордон виробництва), 

що поглиблює поділ праці всередині національних економік, переважно 

розвинених країн, наприклад, США та Японії. 

За даними ЮНКТАД, близько 28% світового валового експорту 

становить додана вартість, що спочатку імпортується країнами у якості 

проміжних товарів і послуг, а потім знову експортується у вигляді готової або 

проміжної продукції [234, с. 123]. Таким чином, якщо порівнювати 

традиційний спосіб збирання статистичних даних щодо світової торгівлі та 

статистичний підхід на основі торгівлі в термінах доданої вартості, що 

базується на концепції ГЛСВ, майже третина світового валового експорту, 

тобто майже 6 трлн дол. з 21 трлн дол. станом на 2016 р., у сучасній статистиці 

враховується двічі. 

Частка іноземної доданої вартості в експорті розвинених країн становить 

31%, що є більшим за середнє світове значення, а отже, залежність експорту 

цих країн від імпорту є вищою (рис. 2.2). Проте цей показник є дещо 

спотвореним через високу вагу у сукупному значенні внутрішньої торгівлі між 

тісно інтегрованими країнами ЄС, яка складає близько 70% сукупного 

експорту ЄС. Японія і США мають набагато нижчі показники такого 

«подвійного рахунку».  

У країнах, що розвиваються, частка іноземної доданої вартості  

в експорті (25%) є нижчою, ніж у світі, але набагато більшою, ніж у США та 

Японії, і навіть ЄС, якщо враховувати лише зовнішню торгівлю. Серед країн, 

що розвиваються, найбільші частки іноземної доданої вартості в експорті 

мають країни Східної та Південно-Східної Азії, а також Центральної Америки, 

де значну частину експорту складає обробна промисловість. Набагато нижчим 

даний показник є у країн Африки, Західної Азії, Південної Америки й у країн 

з перехідною економікою, де ключову роль відіграє експорт природних 

ресурсів і сировинних товарів, що не передбачає значної іноземної складової. 

Найнижчу частку іноземної доданої вартості в експорті мають країни 
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Південної Азії, переважно через значну частку послуг в експорті, що також 

передбачає відносно низький рівень використання іноземних товарів і послуг. 

 

 

Рис. 2.2. Частка іноземної доданої вартості у сукупному експорті,  

за регіонами, 2010 р. 

Джерело: адаптовано автором з [234, с. 127]. 

 

Варто зазначити, що особливістю дослідження тенденцій 

функціонування ГЛСВ є брак новітніх статистичних даних у міжнародних 

базах даних, що пояснюється необхідністю гармонізації даних національної 

статистики окремих країн, які зазвичай надаються з істотним часовим лагом, а 

також здійснення складних розрахунків. Єдиною базою даних, яка надає 

найбільш актуальні та статистично надійні дані щодо міжнародної торгівлі в 

термінах доданої вартості та різних аспектів функціонування ГЛСВ, є OECD-

WTO Trade in Value Added (TiVA) Database [40], що охоплює 35 країн, які є 
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членами ОЕСР, і 28 країн і територій, які не є членами цієї організації, а також 

категорію «Решта країн світу» та період 1995–2011 рр. (останні наявні дані в 

актуальній версії бази даних з оновленням у грудні 2016 р.). Ще одна база 

даних, у якій представлені вже розраховані показники функціонування ГЛСВ 

у певних галузях та участі у них окремих країн, – OECD Global Value Chains 

indicators [37], на жаль, має останнє оновлення у травні 2013 р. і містить дані 

лише за 1995, 2000, 2005, 2008 і 2009 рр. для 59 країн. Найбільше охоплення 

по країнах і роках має база даних Eora MRIO Database [36], яка надає 

статистичні дані щодо торгових потоків в термінах доданої вартості між 

галузями 187 країн за 1990–2015 рр., але для багатьох країн ці дані є лише 

оціночними, а не фактичними, а тому не можуть слугувати надійним джерелом 

для узагальнення тенденцій і пошуку закономірностей у світових масштабах. 

Таким чином, більшість існуючих досліджень, а також звітів 

міжнародних організацій спираються на статистичні дані TiVA Database, що 

розрахована на основі затверджених органами офіційної державної статистики 

країн національних таблицях «витрати-випуск». Втім, варто зауважити, що, як 

зазначають фахівці ОЕСР і СОТ [40], часовий лаг при наданні окремими 

країнами цих даних національної статистики складає мінімум 3 роки, а 

враховуючи також час, необхідний для гармонізації даних відповідно до 

єдиної системи обліку та здійснення відповідних розрахунків, наразі цей лаг 

для всієї бази даних складає 6 років (TiVA Database станом на 2017 р. має 

останній звітний період, що датується 2011 р.). Наступне оновлення цієї бази 

даних заплановано лише на 2018 р., із наданням статистичних даних за період 

до 2015 р. 

Роль ГЛСВ у сучасній світовій торгівлі найкраще простежується при 

дослідженні того, як країни все більше покладаються на іноземні ресурси для 

експорту товарів і послуг власних компаній, які можуть далі перероблятися у 

партнерських країнах. Для цього розглянемо індекси участі у ГЛСВ, 

розраховані фахівцями СОТ та ОЕСР для окремих регіонів (рис. 2.3).  

 



83 

 

 

Рис. 2.3. Середні індекси участі країн у ГЛСВ, за регіонами,  

1996 і 2011 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [59, с. 167]. 

 

З 1996 р. до 2011 р. (останній рік, за який наявні статистичні дані) в усіх 

регіонах світу спостерігалося істотне зростання рівня участі у ГЛСВ. Виняток 

становить лише Близький Схід і Північна Африка, де зростання індексу склало 

менше 1%, що, імовірно, пояснюється специфікою участі країн цього регіону 

у ГЛСВ, а саме переважанням у структурі експорту природних ресурсів і 

сировинних товарів. Розвинені країни наразі демонструють найвищий 

середній індекс участі у ГЛСВ – 0,56. Серед країн, що розвиваються, найвищі 

значення індексу (у межах 0,48–0,5) мають крани Європи та Азії (за винятком 

Південної Азії), а також Близького Сходу та Північної Африки. Але деякі 

країни, що розвиваються, зокрема країни Східної і Південної Африки та 

Південної Азії показують досить високі темпи зростання рівня залучення до 

ГЛСВ за період, що розглядається (32% і 22% відповідно). Отже, усі без 

винятку регіони все більшою мірою включаються до різних ланок ГЛСВ на тлі 

поглиблення міжнародної фрагментації виробництва товарів і послуг. 
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Цікаво, що індекс участі у ГЛСВ найменш розвинених країн, за оцінками 

ЮНКТАД, на 2010 р. складав 0,45 [234, с. 131], що є достатньо високим 

показником, але потрібно зауважити, що ці країни переважно знаходяться на 

початкових ланках ГЛСВ, здійснюючи видобування та експорт природних 

ресурсів. Таким чином, при оцінці участі країни у ГЛСВ велике значення 

мають не тільки кількісні характеристики, а й якісні. 

З’ясувати ступінь залучення окремих країн до ГЛСВ також можна за 

допомогою індексу участі у ГЛСВ, складові якого відображають обидва 

напрямки руху проміжних товарів і послуг вздовж ланок ланцюгів, а саме 

частку іноземної доданої вартості в експорті країни («зворотня» участь, або 

backward participation) та частку вітчизняної доданої вартості в експорті третіх 

країн («пряма» участь, або forward participation). Єдиною статистичною базою 

даних, що містить розраховані значення індексів участі у ГЛСВ, як 

зазначалося, є OECD Global Value Chains indicators [37], але дані є лише для  

59 країн і територій і лише для п’ятьох років – 1995, 2000, 2005, 2008, 2009 рр. 

Тому автором розраховано індекси участі у ГЛСВ на основі даних про «пряму» 

та «зворотню» участь у ГЛСВ, що надається статистичною базою даних 

OECD-WTO Trade in Value Added Database [40] для 63 країн і територій за 

1995-2011 рр. (останні наявні дані в актуальній версії бази даних TiVA з 

оновленням у грудні 2016 р.). Повну таблицю значень індексу та його 

складових для усіх країн за досліджуваний період наведено у Додатку В. На 

рис. 2.4 і рис. 2.5 подано значення індексу участі у ГЛСВ для 63 країн і 

територій за 2011 р., разом зі складовими – часткою іноземної доданої вартості 

в експорті країни та часткою вітчизняної доданої вартості в експорті третіх 

країн, а також значення індексу за 1995 р. для простеження його динаміки; дані 

подано у відсотках для зручності візуального сприйняття. 

На сьогоднішній день від 31% до 71% експорту країн світу складають 

проміжні товари та послуги, що продаються в рамках ГЛСВ (найнижче 

значення індексу участі у ГЛСВ має Аргентина, найвище – Люксембург). 

Порівняно з 1995 р., коли для різних країн індекс участі у ГЛСВ знаходився в 



85 

 

діапазоні між 0,18 і 0,58 (найнижче значення – також Аргентина, найвище – 

Мальта), частка проміжної продукції в експорті країн помітно зросла, що 

свідчить про поглиблення міжнародної фрагментації виробництва та 

посилення взаємопов’язаності економік за останні два десятиліття.  

 

 

Рис. 2.4. Індекси участі країн ОЕСР у ГЛСВ, 1995 і 2011 рр. 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [40]. 

 

За період з 1995 до 2011 рр. індекс участі у ГЛСВ зріс у всіх країнах 

ОЕСР та у переважній більшості країн, що не є членами ОЕСР (для яких 

наявна статистична інформація). Виняток становлять лише дві країни – 

Мальта і Хорватія, індекси яких протягом усього досліджуваного періоду 

коливалися у відносно сталих межах (у випадку Мальти навіть демонструючи 

повільне зростання), але після глобальної фінансової кризи 2008-2009 рр. 

знизились, так і не відновившись до докризових значень, на відміну від 

більшості країн.  

Примітно, що у 2009 р. індекси участі у ГЛСВ різко впали в усіх без 

винятку країнах, що стало відображенням післякризових протекціоністських 
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тенденцій у зовнішньекономічній політиці, але до 2011 р. багатьом країнам, 

переважно країнам ОЕСР, вдалося відновити докризові показники рівня 

залучення до ГЛСВ (відповідні розрахунки відсоткових змін індексів участі у 

ГЛСВ у 2008, 2009 і 2011 рр. для кожної країни наведено у Додатку В).  

 

 

Рис. 2.5. Індекси участі країн, що не є членами ОЕСР, у ГЛСВ,  

1995 і 2011 рр. 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [40]. 

 

Найбільше ж зростання індексу участі у ГЛСВ у відсотковому 

співвідношенні за весь досліджуваний період – з 1995 до 2011 рр. – 

продемонстрували Індія (зростання на 89%), Туреччина (85%), Ісландія (77%) 

й Аргентина (71%), найменше (не від’ємне) – Естонія (9%), Ірландія (16%), 

Литва (17%), Сінгапур (13%), Китай (17%), Гонконг (18%). Крім того, окремо 

варто виділити ті країни, у яких відбулося найбільше зростання частки 

іноземної доданої вартості в експорті за період 1995-2011 рр., майже в 2-3 рази 

– це Туреччина (зростання на 189%), Камбоджа (189%), Японія (162%), Індія 
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(158%), Аргентина (146%), Польща (101%), Корея (87%), Ісландія (76%), 

Німеччина (73%). Тобто ці країни значно збільшили обсяги використання 

імпортованих проміжних товарів та послуг для виробництва власної 

експортної продукції, зумовивши істотне зростання рівня їх залучення до 

операцій у рамках ГЛСВ, що набуває особливого значення для країн, що 

розвиваються.  

Якщо порівнювати між собою окремі країни за рівнем їх залучення до 

ГЛСВ, простежується чітка залежність між розміром економіки країни та 

величиною її індексу участі у ГЛСВ. Так, малі економіки – зокрема 

Люксембург, Словаччина, Угорщина, Чехія, Болгарія, Ірландія, Тайвань, 

Сінгапур, Малайзія – при виробництві товарів та послуг на експорт 

використовують більше іноземних проміжних ресурсів (вищі частки іноземної 

доданої вартості в експорті) і є більшою мірою залученими до ГЛСВ (вищі 

індекси участі у ГЛСВ). Великі ж економіки, як-от США, Канада, Японія, 

Австралія, завдяки своєму розміру здатні виробляти більшу частку проміжної 

продукції у межах власної економіки, тобто на їх території зосереджена більша 

частка ланок ланцюгів створення вартості. Крім того, такі країни рідше 

зазнають браку ресурсів або знань для виробництва проміжних товарів і 

послуг, тому вони мають меншу частку іноземної доданої вартості в експорті 

та, відповідно, нижчі значення індексу участі у ГЛСВ. Хоча слід зауважити, 

що у випадку великих економік доцільніше розглядати обидві складові 

індексу, оскільки зазвичай імпортна складова експорту у цих країнах є досить 

низькою, але їх проміжна продукція широко використовується у наступних 

ланках ГЛСВ. 

Окремо варто звернути увагу на групу таких кран, як Бруней, Саудівська 

Аравія, Росія, Бразилія, Перу, Колумбія й Індонезія. Вони мають незначний 

рівень використання іноземних товарів і послуг у виробництві власної 

експортної продукції (від 3% до 14%), але їх залученість до ГЛСВ є відносно 

високою (індекс участі у ГЛСВ у межах 0,36–0,52) за рахунок складової 

«прямої» участі у ГЛСВ. В першу чергу це пояснюється структурою експорту 
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цих країн, оскільки вони переважно є експортерами сировини – нафти та газу, 

руд і металів, сільськогосподарської продукції, – яка в подальшому 

обробляється в країнах-партнерах для експорту до третіх країн. 

Таким чином, країни, що знаходяться ближче до початку ГЛСВ, тобто 

на ланках видобування сировинних ресурсів (наприклад, Бруней, Росія) або 

виробництва промислових проміжних товарів (як, наприклад, Японія), мають 

значно нижчу частку іноземної доданої вартості в експорті, ніж ті країни, що 

розташовані на останніх ланках ГЛСВ і виробляють переважно кінцеві товари 

та послуги на експорт, використовуючи велику частку іноземної проміжної 

продукції (як-от Люксембург, Тайвань). 

Значення обох складових індексу участі у ГЛСВ для категорії «Решта 

країн світу», що переважно включає країни, що розвиваються, та найменш 

розвинені країни, свідчать про те, що ці країни в основному розташовані 

ближче до початку ГЛСВ, використовуючи невелику частку іноземних 

проміжних товарів і послуг для виробництва власної експортної продукції 

(11%), але надаючи високу частку проміжних ресурсів для експорту третіх 

країн (34%). Імовірно, таке співвідношення пояснюється роллю цих країн у 

світовій торгівлі переважно як експортерів сировини. Примітно, що у 1995 р. 

ці частки складали 13% і 19% відповідно, тобто незважаючи на загальне 

зростання індексу участі у ГЛСВ у країнах цієї групи (з 0,32 до 0,44), воно 

відбувалося за рахунок розширення експорту сировини та простих 

промислових проміжних товарів, а не готової продукції. 

Незважаючи на зростання рівня залучення більшості країн усіх регіонів 

до ГЛСВ, варто зауважити, що світова торгівля в термінах доданої вартості 

великою мірою досі зосереджена в межах окремих регіонів і регіональних 

інтеграційних угруповань. На основі статистичних даних щодо джерел 

походження доданої вартості в експорті країн, а також розподілу доданої 

вартості в експорті країн за країнами кінцевого призначення, що надаються 

базою даних OECD-WTO Trade in Value Added Database [40] для 63 країн і 

територій і категорії «Решта країн світу» за 1995-2011 рр., автором 
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розраховано внутрішньорегіональну та міжрегіональну складові обох 

компонент індексу участі у ГЛСВ для 3 регіонів – Європи, Східної та 

Південно-Східної Азії, Південної та Центральної Америки, а також для 4 

регіональних інтеграційних об’єднань – ЄС, АСЕАН, АТЕС і НАФТА, за 

період 1995-2011 рр. (Додаток Г).  

Отримані результати показують, що для всіх зазначених регіонів та 

інтеграційних об’єднань внутрішньорегіональна складова індексу домінує та 

знаходиться переважно у межах 80-90% станом на 2011 р. (рис. 2.6). 

Відповідно, міжрегіональна торгівля в термінах доданої вартості на даний 

момент складає лише 10-20%. Водночас поступове скорочення частки 

внутрішньорегіональної іноземної доданої вартості в експорті країн регіону 

протягом періоду 1995-2011 рр. на 2-8% в залежності від регіону  

(рис. 2.7), а також внутрішньорегіональної складової вітчизняної доданої 

вартості в експорті третіх країн на 1-7% протягом даного періоду  

(Додаток Г), дозволяє стверджувати про існування тенденції до поступового 

послаблення внутрішньорегіональних зв’язків у виробництві та торгівлі і 

посилення власне глобалізаційних процесів. Примітно, що під час глобальної 

фінансової кризи 2008-2009 рр. частка внутрішньорегіональної торгівлі в 

термінах доданої вартості різко зросла в усіх без винятку регіонах та 

інтеграційних об’єднаннях внаслідок переорієнтації країн на внутрішній і 

регіональний ринки, але продовжила знижуватись у післякризовий період. 

З метою з’ясування особливостей функціонування ГЛСВ у галузевому 

аспекті розглянемо, наскільки ті чи інші галузі світової економіки залежать від 

іноземних проміжних товарів і послуг. Для цього зі статистичної бази даних 

TiVA [40] було зібрано дані щодо обсягів іноземної доданої вартості в експорті 

та обсягів сукупного експорту окремо по кожній галузі для 63 країн і територій 

і категорії «Решта країн світу» за 1995-2011 рр. Розраховано частку іноземної 

доданої вартості у світовому експорті як середньозважене по всіх країнах і 

територіях для кожної галузі, а також в цілому для сектору послуг і 

промисловості, за 1995 і 2011 рр. (рис. 2.8 і Додаток Д). 
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Частка іноземної доданої вартості в експорті країн регіону 

        а) 1995 р.         б) 2011 р. 

 

Частка вітчизняної доданої вартості в експорті третіх країн 

        а) 1995 р.         б) 2011 р. 

 

Рис. 2.6. Внутрішньорегіональна та міжрегіональна складові обох 

компонент індексу участі у ГЛСВ країн регіонів і регіональних інтеграційних 

об’єднань, 1995 р. і 2011 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [40].  

 

Найбільшою мірою на іноземні проміжні ресурси покладаються при 

виробництві електронної й оптичної продукції (41% іноземної доданої 

вартості у світовому експорті), а також транспортних засобів (36%).  

Як правило, ці галузі передбачають довгі та складні ланцюги створення 

вартості, у яких різні стадії створення продукту, зокрема виробництво окремих 
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компонентів і збирання кінцевої продукції, розташовуються у різних країнах. 

Це дозволяє компаніям отримувати переваги за рахунок різниці у вартості 

ресурсів, кваліфікації працівників і рівні технологій між країнами, а також за 

рахунок економії на масштабах виробництва. Виробництво електронної й 

оптичної продукції також характеризується низькими торговими витратами 

завдяки зусиллям з усунення торгових бар'єрів для ключових технологічних 

товарів, що передбачено Угодою про інформаційні технології СОТ.  

 

 

Рис. 2.7. Внутрішньорегіональна частка доданої вартості в експорті 

країн регіонів і регіональних інтеграційних об’єднань, 1995-2011 рр. 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [40]. 

 

Крім того, високі частки іноземної доданої вартості у світовому експорті 

мають хімічна (35%) та металургійна (34%) галузі промисловості. Це 

пояснюється в першу чергу значними обсягами використання імпортованих 

проміжних продуктів видобувної галузі (зокрема нафтопродуктів, металевих 

руд тощо) для їх подальшої переробки. Втім, власне видобувна промисловість 

має найнижчу частку іноземної доданої вартості в експорті (6%), що 

65

70

75

80

85

90

95

100

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

Європа Сх. і Пд.-Сх. Азія
Пд. і Центр. Америка ЄС
АСЕАН АТЕС



92 

 

обумовлено специфікою галузі. У той же час варто зазначити, що цей показник 

не дає повного уявлення про місце даної галузі у ГЛСВ, оскільки її продукти 

широко використовуються в інших галузях і на наступних стадіях 

виробництва експортних товарів і послуг («пряма» участь у ГЛСВ). Те саме 

стосується і сектору послуг, де в залежності від галузі частка іноземної доданої 

вартості в експорті варіюється в межах лише 10-20%, але послуги часто 

виступають у ролі проміжного продукту при виробництві експортних товарів 

на різних ланках ГЛСВ. 

 

 

Рис. 2.8. Частка іноземної доданої вартості у світовому експорті,  

за галузями, 1995 і 2011 рр., % 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [40]. 

 

Якщо порівнювати частки іноземної доданої вартості у світовому 

експорті в окремих галузях у 1995 і 2011 рр., в усіх галузях відбулося істотне 

зростання даного показника, що чітко свідчить про поглиблення поділу 
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міжнародного виробництва та зростання використання іноземних проміжних 

продуктів для підтримки продуктивності національних підприємств та 

експортної конкуренції. Єдиним винятком із загальної тенденції є видобувна 

промисловість, рівень використання іноземних ресурсів в експорті якої за 

досліджуваний період дещо зменшився – з 6,4% до 6%, що можна пояснити 

специфікою галузі. В цілому частка іноземної доданої вартості у світовому 

експорті зросла як у секторі послуг (на 49%), так і у промисловості (на 32%), 

але незважаючи на значне зростання даного показника, послуги і досі набагато 

меншою мірою покладаються на іноземні проміжні ресурси (14%), ніж галузі 

промисловості (30%).  

Варто зазначити, що загальносвітові показники у деяких галузях не 

дають повного уявлення про характер участі країн у ГЛСВ. Так, наприклад, за 

розрахунками ЮНКТАД [234, с. 129], частка іноземної доданої вартості в 

експорті текстильної промисловості набагато вища у розвинених країнах, ніж 

у країнах, що розвиваються (рис. 2.9). Це підтверджує той факт, що останні 

надають проміжні компоненти експортерам кінцевої продукції з розвинених 

країн; таку саму тенденцію демонструє і галузь виробництва електронної 

продукції. В деяких інших галузях, наприклад, в автомобільній і хімічній 

промисловості, а також у машинобудуванні країни, що розвиваються, навпаки, 

зазвичай використовують значно більше імпортованих проміжних товарів і 

послуг для власного експортного виробництва, ніж розвинені країни. Це 

можна пояснити як відсутністю у країнах, що розвиваються, технологій для 

виробництва проміжних товарів належної якості та необхідного рівня 

кваліфікації працівників для надання проміжних послуг, так і самим фактом 

розташування на території цих країн переважно стадій власне виробництва та 

кінцевого збирання у зазначених галузях, що передбачає високий рівень 

використання іноземної проміжної продукції. 

На особливу увагу при дослідженні ГЛСВ і торгівлі в термінах доданої 

вартості заслуговує сектор послуг. Традиційна торгова статистика, яка, 

зокрема, надається СОТ [235] і ЮНКТАД [44], свідчить про те, що торгівля 
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послугами складає відносно невелику частку світової торгівлі – близько однієї 

четвертої (4,8 трлн дол. США з 20,8 трлн дол. США, або 23%). Новий підхід 

на основі доданої вартості в рамках концепції ГЛСВ дає можливість 

прослідкувати весь процес створення експортних товарів і послуг і з’ясувати 

роль сектору послуг на усіх ланках ГЛСВ. Такий аналіз показує, що значна 

частина послуг, як іноземних, так і вітчизняних, включена у товари, що 

експортуються, а отже, частка послуг у світовій торгівлі набагато вища, якщо 

брати до уваги додану вартість, створену у даному секторі.  

 

 

Рис. 2.9. Частка іноземної доданої вартості в експорті окремих галузей, 

розвинені країни та країни, що розвиваються, 2010 р. 

Джерело: адаптовано автором з [234, с. 129]. 

 

Так, за даними TiVA [40], середня частка доданої вартості сектору 

послуг у валовому експорті в середньому у світі складає 49%, причому у 

країнах ОЕСР – 54%, а у країнах, що не є членами ОЕСР, цей показник є дещо 

меншим – 41%. Отже, загалом у сфері послуг створюється майже половина 

доданої вартості світового експорту, оскільки послуги необхідні для 

виробництва більшості експортних продуктів.  
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На рис. 2.10 і 2.11 графічно зображено частки вітчизняної й іноземної 

доданої вартості сектору послуг в експорті країн ОЕСР і країн, що не є членами 

ОЕСР, у 2011 р., а також сукупні частки доданої вартості сектору послуг в 

експорті країн у 1995 р. У Додатку Е подано значення цих показників, 

отримані з бази даних TiVA [40], а також власні розрахунки автора стосовно 

відсоткової зміни доданої вартості сектору послуг в експорті у часі та 

відсоткового співвідношення вітчизняної й іноземної складової показника для 

окремих країн. 

 

 

Рис. 2.10. Частка доданої вартості сектору послуг у валовому експорті 

країн ОЕСР, 1995 і 2011 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [40].  

 

Абсолютними лідерами у світі із включення доданої вартості сектору 

послуг до валового експорту є Гонконг (89%), Люксембург (86%), Кіпр (85%) 

і Мальта (78%). Передусім це обумовлено тим, що в економіці цих країн, як у 

виробництві, так і в експорті, домінує саме сектор послуг. Втім, 
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співвідношення вітчизняної й іноземної складових даного показника у цих 

країнах істотно відрізняється. Так, у Люксембургу частка іноземної доданої 

вартості сектору послуг в експорті значно переважає вітчизняну складову 

(49% і 37% відповідно), а от Гонконг, Кіпр і Мальта, навпаки, переважно 

покладаються на вітчизняні, а не іноземні послуги при виробництві експортної 

продукції (76% і 13%, 71% і 13%, 52% і 27% відповідно). Слід зазначити, що у 

більшості країн в експорті також істотно переважає частка доданої вартості 

вітчизняних послуг, а середнє значення іноземної доданої вартості сектору 

послуг у світовому експорті складає лише 11% [40]. 

 

 

Рис. 2.11. Частка доданої вартості сектору послуг у валовому експорті 

країн, що не є членами ОЕСР, 1995 і 2011 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [40]. 

 

Найменші ж частки доданої вартості сектору послуг у валовому експорті 

демонструють Бруней (11%) і Саудівська Аравія (9%), що пояснюється 

абсолютним домінуванням в експорті цих країн продуктів видобувної 
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промисловості, яка не передбачає високого рівня використання послуг у 

виробництві. Крім того, цілком закономірно, що найменші частки іноземної 

доданої вартості сектору послуг у валовому експорті спостерігаються у тих 

самих країнах, які мають найнижчі показники іноземної складової індексу 

участі у ГЛСВ, а саме у великих економіках, таких як США, Японія, Австралія, 

а також у країнах-експортерах сировини, зокрема у Брунеї, Саудівській Аравії, 

Росії, Бразилії, Перу, Колумбії, Індонезії. 

Розглядаючи динаміку включення доданої вартості сектору послуг у 

валовий експорт окремих країн, можна дійти висновку, що наразі немає 

однозначної тенденції щодо зростання ролі послуг у світовій торгівлі. Чітко 

прослідковується наступна залежність: ті країни, у яких частка доданої 

вартості сектору послуг в експорті перевищує 50%, продемонстрували 

зростання даного показника за період 1995-2011 рр., а ті країни, у яких ця 

частка є меншою за 50%, зазнали подальшого її скорочення за досліджуваний 

період, що стосується як безпосереднього експорту послуг, так і експорту 

послуг, втілених у товари. Більше того, власні розрахунки автора на основі 

даних зі статистичної бази даних TiVA [40] показують, що середнє значення 

частки доданої вартості сектору послуг у світовому експорті  

у 1995-2011 рр. коливалося на рівні 49-52%, не проявляючи чіткої залежності 

від коливань економічних циклів, а у 2011 р. скоротилося на 1,4% порівняно з 

показником 1995 р. (рис. 2.12). Примітно, що попри повільне нарощування 

країнами ОЕСР рівня включення доданої вартості сектору послуг в експорт за 

досліджуваний період (її частка зросла на 2,3% у 2011 р. порівняно з 1995 р.), 

здебільшого через країни, що не є членами ОЕСР, які, навпаки, 

продемонстрували скорочення частки доданої вартості послуг в експорті за 

відповідний період на 4,3%, і відбулося скорочення загальносвітового 

показника. Таким чином, застосування підходу на основі доданої вартості 

дозволяє стверджувати, що за останні два десятиліття не відбулося істотного 

зростання ролі послуг у світовій торгівлі, а на рівні окремих країн проявилося 

поглиблення спеціалізації у даному секторі. 
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Рис. 2.12. Частка доданої вартості сектору послуг у світовому експорті, 

1995-2011 рр., % 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [40]. 

 

У той час, як показники іноземної доданої вартості в експорті країни та 

вітчизняної доданої вартості в експорті третіх країн дають розуміння сутності 

вертикальної спеціалізації у тій чи іншій галузі та її обсягів, показник довжини 

ГЛСВ (length of GVCs) дозволяє оцінити, наскільки «довгими» є ГЛСВ, тобто 

скільки вони включають стадій виробництва. Оскільки розрахунки даного 

показника є складними та громіздкими, найновіші відповідні статистичні дані, 

наявні в останній версії бази даних OECD Global Value Chains indicators [37] 

від травня 2013 р., охоплюють лише 1995, 2000, 2005, 2008 і 2009 рр. Хоча цих 
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часі, втім, вони дають загальне уявлення про характер вертикальної 
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(спостерігається його коливання навколо значення 1,8 при мінімальному 
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теоретично можливому значенні 1), відповідно до наявних даних можна 

стверджувати про існування тенденції до поступового зростання довжини 

ГЛСВ, а також їх інтернаціоналізації, про що свідчить підвищення іноземної 

складової. Так, у відсотковому вираженні частка стадій виробництва з 

використанням іноземних проміжних продуктів у 1995, 2000, 2005 і 2008 рр. 

поступово зростала, складаючи 8,6%, 10,0%, 11,1% і 12,1% відповідно від 

загальної довжини ГЛСВ. Однак варто зауважити, що внаслідок глобальної 

фінансової кризи у 2009 р. довжина ГЛСВ дещо скоротилася (з 1,85 до 1,83), а 

її іноземна складова зменшилася до 10,7%, тобто країни деякою мірою знову 

переорієнтувалися на використання вітчизняних проміжних продуктів при 

виробництві товарів і послуг, що також підтверджує протекціоністські 

тенденції у кризовий період.  

 

 

Рис. 2.13. Середня довжина ГЛСВ в усіх галузях, 1995, 2000, 2005, 2008, 

2009 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [40]. 

 

За оцінками фахівців Світового банку, ОЕСР і СОТ [128, с. 52],  

у 2002–2011 рр. середня довжина ГЛСВ у світі зростала, але з 2011 р. це 

зростання значно сповільнилося, переважно через зниження іноземної 
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складової у більшості країн, незалежно від динаміки ВВП. Отже, зниження 

темпів зростання довжини ГЛСВ, що вимірюється кількістю стадій 

виробництва продукту, можна пояснити скороченням кількості перетинів 

проміжними товарами та послугами національних кордонів країн. Це означає, 

що, фактично, зростання довжини ГЛСВ обумовлене зростанням кількості 

вітчизняних стадій виробництва, що, в свою чергу, імовірно спричинене 

поглибленням поділу праці всередині країн і поширенням явища решорингу. 

Якщо розглядати показники довжини ГЛСВ в окремих галузях  

(рис. 2.14), найбільша фрагментація виробничих процесів спостерігається у 

виробництві транспортних засобів, електронної та оптичної продукції, у легкій 

і металургійній промисловості та у машинобудуванні, – у цих галузях середня 

кількість стадій виробництва, необхідних для реалізації кінцевого продукту, 

знаходиться у межах 2,5-2,8.  

 

 

Рис. 2.14. Середня довжина ГЛСВ, за галузями, 2009 р. 

Джерело: побудовано автором за даними [40]. 

 

Найбільш інтернаціоналізованими є галузі виробництва електронної та 

оптичної продукції, транспортних засобів, а також хімічна промисловість,  
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у яких найбільша частка стадій виробництва розташована поза межами країни 

виробництва кінцевого продукту – іноземна складова загальної довжини цих 

ГЛСВ становить, відповідно, 25%, 20% і 19%. Найменшу довжину ГЛСВ, 

цілком очікувано, мають найменш фрагментовані галузі, а саме галузі сектору 

послуг (1,5-1,9), видобувна промисловість (1,5) і сільське господарство (1,9); 

іноземна складова загальної довжини виробництва у них також є найменшою 

(6-10%), оскільки специфіка виробничих процесів у цих галузях передбачає 

здійснення переважної їх частини в одній країні. 

Ще одним показником, який характеризує місце країни у ГЛСВ, є 

відстань до кінцевого споживача (distance to final demand). Так, країна може 

розташовуватися на самому початку ланцюга (upstream), наприклад, 

здійснюючи постачання сировини або надаючи послуги з розробки продукту, 

або в кінці ланцюга (downstream), спеціалізуючись на збиранні кінцевої 

продукції або роботі з клієнтами. Як і у випадку показника довжини ГЛСВ, 

останні статистичні дані щодо відстані до кінцевого споживача, що надаються 

базою даних OECD Global Value Chains indicators [37], охоплюють лише 1995, 

2000, 2005, 2008 і 2009 рр. і 59 країн і територій. Серед країн, щодо яких наявні 

дані, немає єдиної тенденції стосовно динаміки зміни місця їх розташування 

вздовж ланок ГЛСВ – деякі країни демонструють зростання відстані до 

кінцевого споживача, інші країни, навпаки, зміщуються ближче до останніх 

ланок виробництва товарів і послуг, а також є група країн, у яких не відбулося 

істотних змін щодо їх місця у ГЛСВ (показники відстані до кінцевого 

споживача для кожної країни та їх відсоткову зміну у 2008 і 2009 рр. порівняно 

з 1995 р., а також у 2009 р. порівняно з 2008 р. наведено у Додатку Ж). Втім, 

більшість країн все ж демонструють поступове зростання відстані до 

кінцевого споживача. Цей факт цілком логічно співвідноситься із тенденцією 

до зростання довжини ГЛСВ та явищами аутсорсингу й офшорингу. Так, 

спеціалізація певних країн на виробництві проміжних товарів і послуг, що 

використовуються іншими країнами та галузями для створення кінцевого 

продукту, зумовлює їх «віддалення» від кінцевого споживача. 
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Примітно, що глобальна фінансова криза також по-різному вплинула на 

місце країн у ГЛСВ, але у більшості країн відбулося незначне скорочення 

відстані до кінцевого споживача у 2009 р. порівняно з 2008 р., що, імовірно, 

було зумовлено зниженням рівня міжнародної фрагментації виробництва під 

час кризи та частковим переорієнтуванням економік на використання 

вітчизняних проміжних продуктів замість іноземних для виробництва кінцевої 

продукції. 

На рис. 2.15 показано відстань до кінцевого споживача для тих країн, у 

яких цей показник у 2008-2009 рр. зріс або скоротився більше ніж на 10% 

порівняно з 1995 р. Саме у цих країнах структура виробництва та торгівлі 

зазнала найбільших змін внаслідок поглиблення фрагментації виробничих 

процесів. Практично в усіх країнах цієї групи відстань до кінцевого споживача 

зросла, причому найбільше у Брунеї та Саудівській Аравії – на 34% і 32% 

відповідно у 2008 р. порівняно з 1995 р., – імовірно, внаслідок поглиблення 

спеціалізації цих країн на виробництві та експорті сировинних ресурсів. 

Знизився цей показник за відповідний період лише у Камбоджі  

(на 17%) та Румунії (на 12%), що, імовірно, також пояснюється поглибленням 

їх спеціалізації на виробництві та експорті продукції легкої промисловості, а 

також на збиранні кінцевої продукції галузей машинобудування та 

виробництва електроніки і транспортних засобів (Румунія), що передбачає 

меншу відстань до кінцевого споживача.  

Окремо варто звернути увагу на азійські країни з групи країн, у яких 

відбулося найбільше зростання відстані до кінцевого споживача, а саме 

Малайзію (зростання на 18%), Таїланд (17%), Корею (16%), Китай (14%), 

Тайвань (14%), Гонконг (13%) і Сінгапур (11%). У цих країнах здебільшого 

здійснюється збирання проміжних товарів галузі виробництва електронної й 

оптичної продукції, а також транспортних засобів, що означає більшу відстань 

до кінцевого споживача, а поглиблення спеціалізації на цих видах діяльності 

призводить до зростання даного показника. 
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Рис. 2.15. Відстань до кінцевого споживача, країни з найбільшою зміною 

показника, 1995, 2008 і 2009 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [40]. 

 

Цікаво, що у таких країнах ЄС, як Люксембург, Чехія, Австрія, 

Німеччина, Мальта, та у Норвегії також спостерігалося зростання відстані до 

кінцевого споживача – на 11-16% у 2008 р. порівняно з 1995 р., що, імовірно, 

було обумовлено змінами в структурі виробництва та експорту, специфічними 

для кожної з цих країн. Так, наприклад, у Мальті та Норвегії за досліджуваний 

період зросли частки експорту продуктів видобувної галузі, що передбачає 

розташування країни ближче до початку ГЛСВ, а в Чехії, Австрії та Німеччині 

відбулось поглиблення спеціалізації на виробництві проміжних товарів 

машинобудування та галузей виробництва електроніки і транспортних засобів, 

що також певною мірою зумовлює віддалення країни від кінцевих ланок 

ГЛСВ. Втім, дещо неясними залишаються причини зростання відстані до 

кінцевого споживача у Люксембургу, адже зростання частки послуг в експорті 

цієї країни мало б, навпаки, призвести до скорочення даного показника. 

ГЛСВ зазвичай координуються транснаціональними корпораціями 

(ТНК), і значна частка транскордонної торгівлі проміжними і кінцевими 

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,2

Б
р

ун
ей

К
и

та
й

С
ау

д
ів

сь
ка

 А
р

ав
ія

М
ал

ай
зі

я

С
ін

га
п

ур

Л
ю

кс
ем

б
ур

г

К
о

р
ея

Ч
и

л
і

Та
їл

ан
д

Ч
ех

ія

Н
о

р
ве

гі
я

Та
й

ва
н

ь,
 К

и
та

й

Го
н

ко
н

г,
 К

и
та

й

А
вс

тр
ія

Н
ім

еч
чи

н
а

М
ал

ьт
а

Р
ум

ун
ія

К
ам

б
о

д
ж

а

1995

2008

2009



104 

 

товарами та послугами розподілена між мережею їх філій. Але ГЛСВ також 

охоплюють торгівлю між незалежними покупцями та постачальниками, 

включаючи ті ланки, де малі та середні підприємства (МСП) залучені до 

виробництва проміжних продуктів, які у кінцевому підсумку досягають 

іноземних споживачів у вигляді кінцевих товарів і послуг. За оцінками 

ЮНКТАД, майже 80% світової торгівлі (15 трлн дол. з 19 трлн дол. станом на 

2010 р.) у той чи інший спосіб пов’язана з ТНК, що координують більшість 

видів діяльності у межах ГЛСВ [234, с. 135]. Так, третина світової торгівлі – 

6,3 трлн дол. – припадає безпосередньо на внутрішньофірмову торгівлю 

корпорацій, ще третина – на торгівлю ТНК з підприємствами на ринковій 

основі, і ще 13% – 2,4 трлн дол. –  на торгівлю ТНК з підприємствами на 

контрактній основі (рис. 2.16).  

 

 

Рис. 2.16. Світова торгівля (валовий експорт товарів і послуг),  

за характером участі ТНК, 2010 р. 

Джерело: побудовано автором за даними [234, с. 135]. 

 

Втім, 21% світової торгівлі, а саме 4 трлн дол., здійснюється поза 

сферою впливу ТНК, переважно на рівні МСП. Крім того, 46% світової 

торгівлі, що припадає на торгівлю ТНК з підприємствами на контрактній або 

ринковій основі, також передбачає безпосередню участь МСП як контрагентів 

корпорацій у цих торгових угодах. Отже, варто підкреслити, що хоча ГЛСВ 
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переважно координуються ТНК, які часто визначають технічні 

характеристики товарів, правила входу на ринок тощо, на особливу увагу 

також заслуговує роль МСП у ГЛСВ, оскільки здебільшого саме ці 

підприємства є єдиною можливістю включення країн, що розвиваються, до 

ГЛСВ та їх подальшої економічної модернізації, тому це питання становить 

великий інтерес, а  його вивченню присвячена ціла низка досліджень 

міжнародних організацій [59; 104; 138; 152; 166; 231]. 

Таким чином, дослідження сучасних тенденцій функціонування ГЛСВ 

дає можливість стверджувати про існування наступних закономірностей: 

зростання участі усіх країн у фрагментованому міжнародному виробництві; 

поступове послаблення внутрішньорегіональних зв’язків у виробництві та 

торгівлі і посилення власне глобалізаційних процесів; зростання частки 

іноземної доданої вартості у світовому експорті та середньої довжини ГЛСВ в 

усіх галузях; посилення ролі малих і середніх підприємств у ГЛСВ, а також 

ролі послуг, які не тільки експортуються у чистому вигляді, а й втілюються в 

експортні товари. 

 

2.2. Фактори впливу на розміщення ланок глобальних ланцюгів 

створення вартості 

 

На сьогоднішній день немає однозначної відповіді на питання про те, 

наскільки доцільним є залучення країн, особливо країн, що розвиваються, до 

глобальних і регіональних ланцюгів створення вартості з огляду на його 

соціально-економічні наслідки, та якою мірою їм варто включатися до різних 

видів діяльності у межах ГЛСВ. Крім того, постає питання, які інструменти 

державної політики, зокрема, у торговій, виробничій, інвестиційний, 

фінансовій сферах, а також у сферах освіти й інфраструктури, можуть 

підвищити ефективність участі країни у ГЛСВ та сприяти її економічній 

модернізації. Для визначення відповідних інструментів передусім необхідно 

з’ясувати, якими є детермінанти участі тієї чи іншої країни у ГЛСВ, а саме які 
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структурні характеристики економіки або напрямки державної політики 

впливають на ступінь її залучення до ланок ГЛСВ. 

Проблемі дослідження детермінант участі країн у ГЛСВ наразі 

присвячено небагато робіт, в першу чергу через необхідність здійснення 

комплексного аналізу та брак достатніх для цього статистичних даних. І хоча 

в останні роки починають з’являтися дослідження з даної проблематики 

теоретичного та практичного спрямування [57; 59; 70; 81; 91; 92; 128; 182; 196; 

198; 232; 234], досі не існує єдиного «золотого стандарту» для аналізу 

детермінант розміщення ГЛСВ [198, с. 23]. Часто дослідники з цією метою 

застосовують гравітаційну модель міжнародної торгівлі, у якій замість 

сукупних двосторонніх торгових потоків використовують торгівлю в термінах 

доданої вартості або торгівлю проміжними товарами [70; 81; 91]. Але такий 

підхід не відображає деякі ключові ознаки торгівлі в межах ланцюгів 

створення вартості (зокрема, повністю ігнорується участь країн, у яких 

створюється додана вартість у вигляді проміжних товарів і послуг, тобто 

розглядаються переважно країни лише на початкових і на кінцевих ланках 

ГЛСВ), а також акцентує увагу на питанні, чому країни торгують одна з 

одною, а не чому країни взагалі долучаються до виробничих процесів у межах 

ГЛСВ.  

Втім, варто окремо виділити роботу Г. Ногуери [196], у якій дослідник 

робить спробу поєднати гравітаційну модель міжнародної торгівлі з даними з 

міжнародних таблиць «витрати-випуск» щодо торгових потоків у термінах 

доданої вартості. Автор пропонує власне рівняння гравітаційної моделі, яке 

враховує взаємозв’язки з третіми країнами, через які продукт проходить у 

формі проміжних товарів і послуг з країни, де створюється концепція або 

надаються ресурси, до країни кінцевого споживання. Для виявлення 

детермінант двосторонньої торгівлі в термінах доданої вартості у межах ГЛСВ 

Г. Ногуера використовує базу даних, створену ним у співавторстві з 

Р. Джонсоном [161], яка містить розраховані дані щодо двосторонньої 

торгівлі, випуску та торгових витрат для 42 країн за період 1970-2009 рр. 
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Автор доводить, що двостороння торгівля в термінах доданої вартості зростає 

при укладанні не тільки двосторонніх торговельних угод, а також і 

торговельних угод з третіми країнами, причому чим більш глибокими є 

останні, тим більшу роль вони відіграють. Крім того, з часом роль фактора 

відстані між двома країнами втрачає своє значення для двосторонньої торгівлі 

в термінах доданої вартості у порівнянні з фактором відстані до третіх країн. 

Це відображає зростаючу фрагментацію міжнародного виробництва і той 

факт, що змінних гравітаційної моделі міжнародної торгівлі недостатньо для 

пояснення закономірностей сучасної торгівлі в термінах доданої вартості в 

межах ГЛСВ [196, с. 29]. 

В останніх дослідженнях вчені намагаються одночасно використовувати 

декілька підходів до аналізу детермінант участі країн у ГЛСВ, переважно 

поєднуючи застосування гравітаційної моделі та кореляційно-регресійного 

аналізу і порівнюючи отримані результати [57; 92; 198], а в деяких  

роботах покладаються винятково на метод кореляційно-регресійного аналізу 

[232; 182]. 

Одне з найбільш комплексних досліджень даної проблеми, на 

результати якого спираються фахівці Світового Банку, ОЕСР і СОТ в 

останньому Звіті про розвиток глобальних ланцюгів створення вартості  

2017 р. [128], здійснено провідними економістами Організації економічного 

співробітництва та розвитку П. Ковальськи, Х. Лопес-Гонсалесом,  

А. Рагуссісом і К. Угарте [198]. У своїй роботі автори здійснюють емпіричний 

аналіз детермінант участі у ГЛСВ країн, що мають різний рівень економічного 

розвитку, з особливим акцентом на країнах Азії та Африки, а також Близького 

Сходу. Крім того, розглядається питання отримання країнами переваг від 

участі у ГЛСВ і за допомогою кореляційно-регресійного аналізу доводиться, 

що зведення поняття економічної модернізації лише до включення більшої 

частки вітчизняної доданої вартості в експорт або фокусування винятково на 

виробництві «складних» товарів і послуг або «складних» видах діяльності є 

помилковим, оскільки так само, а можливо і більш важливими у даному 
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випадку є масштаби діяльності – спеціалізація країни на менш складних видах 

діяльності, наприклад, збиранні продукції, відповідно до її порівняльних 

переваг і здійснення їх у великих масштабах може бути більш ефективним і 

принести країні більше переваг. Саме тому особливого значення набуває 

необхідність визначення факторів, від яких залежить характер участі країни у 

ГЛСВ.  

П. Ковальськи та ін. у своєму дослідженні [198] будують кореляційно-

регресійну модель, до якої включають у якості залежних змінних окремо 

обидві складові індексу участі країни у ГЛСВ – «пряму» (forward) та 

«зворотню» (backward) участь, – а в якості незалежних змінних розглядають 

дві групи потенційних детермінант – структурні характеристики економіки 

країни та показники, пов’язані з державною політикою. В результаті 

проведеного кореляційно-регресійного аналізу фахівці доходять висновку, що 

структурні характеристики економіки країни є головними детермінантами її 

участі у ГЛСВ, причому їх вплив на «пряму» та «зворотню» участь 

відрізняється. Так, за розрахунками авторів, істотний вплив на складові 

індексу участі країни у ГЛСВ мають наступні її характеристики: 

 Розмір ринку. Чим більшим є розмір внутрішнього ринку країни, 

представлений у вигляді натурального логарифму ВВП, тим нижчою є її 

«зворотня» участь у ГЛСВ і вищою – «пряма» участь. Це можна пояснити тим, 

що країни з більшим внутрішнім ринком, імовірно, мають можливість 

більшою мірою покладатися на проміжні товари та послуги власного 

виробництва, тому частка іноземної доданої вартості в експорті таких країн є 

нижчою, але водночас вітчизняна додана вартість більше використовується у 

виробництві третіх країн і втілюється у їх експорт. 

 Рівень розвитку. Країни з вищими показниками ВВП на душу 

населення демонструють вищу «пряму» та «зворотню» участь у ГЛСВ. Таким 

чином, розвинені країни більшою мірою використовують іноземні проміжні 

продукти, а також мають вищу частку проміжних продуктів у власному 

експорті. 
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 Галузева структура виробництва. Чим більшою є частка 

виробничого сектору у ВВП країни, тим вищим є ступінь «зворотньої» участі 

країни у ГЛСВ і нижчим – ступінь «прямої» участі. 

 Місцезнаходження. Зазвичай різні види діяльності у межах ГЛСВ 

організовані навколо великих промислових вузлів (manufacturing hubs). Чим 

більшою є відстань між країною та найближчим з трьох основних 

промислових вузлів – у Європі, Північній Америці та Азії, – тим нижчим є 

ступінь її «зворотньої» участі у ГЛСВ; вплив даного фактора на «пряму» 

участь є несуттєвим.  

У той же час, за оцінками П. Ковальськи та ін., державна політика також 

може суттєво впливати на участь країни у ГЛСВ, зокрема: 

 Низькі середньозважені ставки ввізного мита за режиму 

найбільшого сприяння, як встановлені державою, так і застосовні щодо неї на 

експортних ринках, а також участь у регіональних торговельних угодах 

можуть сприяти підвищенню рівня «прямого» та «зворотнього» залучення 

країни до ГЛСВ, хоча побудована кореляційно-регресійна модель свідчить про 

неоднозначний вплив цих факторів на обидві складові індексу участі у ГЛСВ. 

 Інвестиційна відкритість, яку автори вимірюють показником 

накопичених ПІІ як відсотку від ВВП, має значний позитивний вплив на 

«зворотню» участь у ГЛСВ і несуттєвий негативний – на «пряму» участь. Це 

означає, що ПІІ до країн, принаймні тих, що охоплені побудованою моделлю, 

скоріше за все пов’язані переважно з імпортом проміжних товарів і послуг для 

виробництва експортної продукції, а не з експортом вітчизняних проміжних 

продуктів. 

 Ефективність логістики, захист прав інтелектуальної власності, 

якість інфраструктури, якість інституцій істотно впливають на «зворотню» 

участь країн, що розвиваються, у ГЛСВ, а от на участь розвинених країн 

значний вплив мають лише якість інфраструктури та якість 

електропостачання. Оскільки щодо цих факторів відсутні відповідні 

статистичні дані по багатьом країнам або рокам, їх включення до кореляційно-
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регресійної моделі призвело б до суттєвого скорочення кількості спостережень 

і викривлення результатів економетричного аналізу. Тому дослідники вдалися 

до застосування власної модифікації гравітаційної моделі міжнародної 

торгівлі для оцінки впливу цих факторів на участь країн у ГЛСВ. 

Крім того, П. Ковальськи та ін. у своєму дослідженні оцінюють 

відносний внесок кожної з груп детермінант – структурних характеристик 

економіки країни та показників, пов’язаних з державною політикою –  

у значення індексу участі у ГЛСВ, а точніше у його складову «зворотньої» 

участі. За даними оцінками, переважна частина показника «зворотньої» участі 

країни у ГЛСВ пояснюється структурними характеристиками економіки 

(тобто розміром ринку, рівнем розвитку, галузевою структурою виробництва 

та місцезнаходженням), які неможливо змінити у коротко- або 

середньостроковій перспективі, або на які взагалі неможливо вплинути. Проте 

невелика частка показника «зворотньої» участі у ГЛСВ залежить від 

відповідних інструментів державної політики, зокрема у сферах торгівлі, 

інвестицій та інфраструктури, тому за допомогою цих інструментів можна 

певною мірою впливати на ступінь і характер залучення країни до ГЛСВ. 

Хоча у роботі П. Ковальськи та ін. здійснюється досить глибокий і 

всебічний аналіз детермінант участі країн у ГЛСВ, дане дослідження має 

суттєвий недолік, про який зазначають самі автори [198, с. 24] – дуже 

обмежена кількість доступних статистичних даних. Для розрахунків фахівці 

використовують останню на момент публікації (2015 р.) версію статистичної 

бази даних OECD-WTO Trade in Value Added Database [40] від травня 2013 р., 

яка містить дані тільки для 57 країн за п’ять років – 1995, 2000, 2005, 2008, 

2009 рр., що у сумі дає лише 285 спостережень. Також як додаткове джерело 

статистичних даних для охоплення більшої кількості країн, що розвиваються, 

у роботі використовується база даних Eora MRIO Database [36], яка надає дані 

для 187 країн за 22 роки. Але ці дані для багатьох країн є лише оціночними, 

оскільки розрахунки базуються на національних таблицях «витрати-випуск», 

а до країн, у яких ці таблиці відсутні (переважно найменш розвинені країни), 
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застосовується метод перехресної ентропії, та відсутні дані заповнюються 

оціночними значеннями. Використання новішої версії бази даних OECD-WTO 

Trade in Value Added Database [40] від грудня 2016 р., яка охоплює 63 країни і 

території та 17 років (1995-2011 рр.), що в сумі дає 1071 спостереження, могло 

б дозволити частково усунути зазначені недоліки.  

Крім того, у дослідженні фахівців ОЕСР до кореляційно-регресійного 

аналізу включено лише 10 факторів, а до гравітаційної моделі – лише 16; 

коефіцієнт детермінації у регресійній моделі R2 дорівнює 0,6 для «зворотньої» 

участі у ГЛСВ і 0,2 – для «прямої» участі, що свідчить про те, що включені до 

моделі фактори далеко не повною мірою пояснюють залежні змінні, а тому 

доцільним є пошук додаткових факторів, що є потенційними детермінантами 

участі країн у ГЛСВ. 

У дослідженні Е. ван дер Марела, старшого економіста Європейського 

центру міжнародної політичної економії, [232] здійснюється спроба оцінити 

вплив різних факторів на участь країни у ГЛСВ за допомогою кореляційного 

аналізу. Автор, посилаючись на брак необхідної статистичної інформації, 

зазначає, що кількість спостережень (тобто 58 країн) є недостатньою для 

побудови надійної регресійної моделі, а тому застосовується лише 

кореляційний аналіз із різними рівнями значущості (1%, 5%, 10%) та попарним 

(pairwise) неврахуванням спостережень [232, с. 6]. Таким чином, на основі 

статистичних даних за 2009 р. з бази даних OECD-WTO Trade in Value Added 

Database [40] та інших джерел статистичної інформації розраховуються 

коефіцієнти кореляції між двома показниками участі країни у ГЛСВ – 

індексом участі у ГЛСВ і відстанню до кінцевого споживача – з одного боку, 

та 26 факторами, які потенційно можуть впливати на ці дві залежні змінні – з 

іншого боку. Для зручності фактори об’єднано у 3 групи [232, с. 6]: 

 структурні фактори економіки країни (у т.ч. рівень розвитку 

державних інституцій); 

 традиційні торгові бар’єри або регуляторні обмеження; 
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 «нові» напрямки державної політики, які виходять за межі 

традиційних інструментів торгової політики, що регулюються у рамках СОТ, 

і підпадають під положення т. зв. СОТ-Х, які охоплюють сфери конкуренції, 

інвестицій, ринку праці тощо. 

За результатами проведеного кореляційного аналізу Е. ван дер Марел 

доходить висновку, що на індекс участі країни у ГЛСВ можуть впливати 

наступні фактори: 

 Розмір внутрішнього ринку, який може вимірюватися ВВП на душу 

населення або чисельністю населення. Чисельність населення (представлена у 

вигляді натурального логарифму) має сильну негативну кореляцію з індексом 

участі країни у ГЛСВ, тобто країни з великим внутрішнім ринком є меншою 

мірою залученими до ГЛСВ. Цікаво, що хоча показник ВВП на душу 

населення не показав високого коефіцієнта кореляції з індексом участі у 

ГЛСВ, його знак свідчить про те, що «багатші» країни дещо більшою мірою 

беруть участь у ГЛСВ. Це цілком співвідноситься з наступним U-подібним 

взаємозв’язком, виявленим Х. Лопес-Гонсалесом [180, с. 64]: менш розвинені 

країни демонструють вищий рівень залучення до ГЛСВ, який знижується по 

мірі «збагачення» країни та знову зростає з досягненням певного порогового 

рівня. 

 Рівень розвитку людського капіталу (що у даному випадку 

вимірюється Індексом освіти, який є складовою Індексу людського капіталу – 

Human Capital index) та поширення Інтернету (показник кількості Інтернет-

користувачів на 100 осіб). Ці фактори мають позитивний і значущий зв’язок з 

індексом участі у ГЛСВ, що означає, що країни з більш розвиненою 

інфраструктурою для розвитку людського капіталу та кращим доступом до 

Інтернету є більш залученими до ГЛСВ. 

 Рівень розвитку державних інституцій, представлений Індексом 

верховенства права (Rule of Law index), який також має позитивну кореляцію з 

індексом участі у ГЛСВ. 
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 Традиційні торгові або регуляторні бар’єри. Так, чим вищими є 

бар’єри, пов’язані з часом та витратами на транспортування товарів  

(за винятком митних ставок), виражені показником субіндексу «Міжнародна 

торгівля» («Trading across Borders») Індексу легкості ведення бізнесу, тим 

менше країна залучена до ГЛСВ. Цікаво, що загальне значення Індексу 

легкості ведення бізнесу не має сильної кореляції з індексом участі країни у 

ГЛСВ, імовірно, тому що воно включає також і нетарифні торгові бар’єри, 

зокрема час і витрати на підключення до електропостачання, отримання 

дозволів для будівництва, реєстрацію власності тощо, які незначно впливають 

на ступінь залучення країни до ГЛСВ. З іншого боку, Індекс залучення до 

міжнародної торгівлі («Trade Enabling index»), який також включає великий 

перелік індикаторів, що характеризують як тарифні, так і нетарифні торгові 

бар’єри, має суттєву позитивну кореляцію з індексом участі у ГЛСВ, як і 

Індекс ефективності логістики («Logistics Performance index»). Система 

індикаторів Регулювання ринків товарів і послуг («Product Market 

Regulations») демонструє значний негативний зв’язок зі ступенем залучення 

крани до ГЛСВ, який, скоріше за все, зумовлений її субіндексом «Бар’єри для 

інвестування», що відображає прямі та опосередковані бар’єри у сферах 

торгової та інвестиційної державної політики, оскільки інші субіндекси не 

проявляють сильної кореляції із залежною змінною. 

 Інші напрямки державної політики. Державна політика, не пов’язана 

безпосередньо з торгівлею та інвестиціями, також може стимулювати 

зростання рівня участі країни у ГЛСВ. Так, зокрема, місце країни в рейтингу 

за Індексом ефективності ринку праці (Labour Market Efficiency index), що є 

субіндексом Індексу глобальної конкурентоспроможності (Global 

Competitiveness index), має значущий негативний коефіцієнт кореляції з 

індексом участі у ГЛСВ, тобто країни, що посідають нижчі місця у рейтингу і, 

відповідно, мають менш розвинений ринок праці, є меншою мірою 

залученими до ГЛСВ. Водночас розвинена інноваційна сфера сприяє 

підвищенню індексу участі країни у ГЛСВ, про що свідчить істотна позитивна 
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кореляція із цим індексом двох показників – Глобального індексу інновацій 

(Global Innovation index) і Витрат на НДДКР як відсотку від ВВП. Цікаво, що 

державна політика в інвестиційній сфері, представлена в дослідженні 

показниками Індексу регуляторного обмеження ПІІ (FDI Regulatory 

Restrictivenes index) та Індексу регуляторного обмеження ПІІ у секторі послуг, 

а також конкурентна політика держави, представлена системою індикаторів у 

сфері конкурентного законодавства та політики, розробленою ОЕСР, не 

проявляють статистично значущого впливу на індекс участі країни у ГЛСВ, 

але мають сильну значущу кореляцію з показником відстані до кінцевого 

споживача. Таким чином, інвестиційна та конкурентна державна політика 

впливають не стільки на ступінь залучення країни до ГЛСВ, скільки на 

характер її участі, визначаючи місце країни у ГЛСВ. 

Отже, Е. ван дер Марел також доводить, що на участь країни у ГЛСВ 

впливають як структурні характеристики економіки, так і різного роду 

інструменти державної політики, зокрема у торговій, інвестиційній, 

інноваційній та інших сферах. Втім, варто зауважити, що проведене вченим 

дослідження ґрунтується на обмеженому обсязі статистичної вибірки  

(лише 58 країн за 1 рік) через брак актуальних даних на момент публікації, а 

тому потребує здійснення повторного кореляційного або кореляційно-

регресійного аналізу на основі більш широкого обсягу статистичних даних. 

Фахівці ФАО Ж. Бальє, Д. дель Прете, Е. Маґріні та вчені 

П. Монтальбано і С. Ненсі у своєму комплексному дослідженні ГЛСВ у 

секторі сільського господарства з акцентом на країнах Африки, розташованих 

на південь від Сахари, також приділяють особливу увагу детермінантам участі 

країн у фрагментованому міжнародному виробництві [57]. Дослідники 

будують регресійну модель, а також розробляють власний варіант 

гравітаційної моделі міжнародної торгівлі для визначення детермінант, що 

впливають як на індекс участі у ГЛСВ в цілому, так і на обидві його складові 

у секторі сільського господарства та узагальнено в усіх ГЛСВ. Аналіз 

здійснюється на основі даних зі статистичної бази даних Eora MRIO Database 
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[36] за 23 роки (1990-2013 рр.) для 185 країн, а також окремо розглядаються 

153 країни, що не є членами ОЕСР, та 43 країни Африки, розташовані на 

південь від Сахари. У якості незалежних змінних – потенційних детермінант – 

виступає лише 7 факторів, а саме: середньозважена застосовна ставка мита, 

для всіх продуктів (%); кількість підписаних регіональних торговельних угод 

(РТУ) станом на 3 роки раніше; ПІІ, чистий приплив (% від ВВП); 

виробництво, додана вартість (% від ВВП); зважена (за чисельністю 

населення) відстань до найближчого промислового вузла (Китаю, США або 

Німеччини); ВВП (за паритетом купівельної спроможності, у постійних цінах 

2011 р., міжнародні долари); чисельність населення. 

В результаті регресійного аналізу в рамках узагальненої моделі (тобто 

для всіх країн і ГЛСВ усіх галузей) автори доходять висновку, що торгова 

політика відіграє вкрай важливу роль у стимулюванні участі країни у ГЛСВ, 

зокрема чим більшою є кількість підписаних країною РТУ і чим нижчими є 

митні ставки, тим вищим є ступінь залучення країни до ГЛСВ. Крім того, 

чистий приплив ПІІ і частка виробництва у ВВП мають додатні коефіцієнти 

регресії, а географічна відстань до найближчого промислового вузла – 

від’ємний. Також від’ємний коефіцієнт регресії демонструють показники 

чисельності населення та ВВП, які відображають розмір внутрішнього ринку 

країни, що свідчить про «відносну самозабезпеченість великих  

країн» [57, с. 16]. Водночас коефіцієнт детермінації побудованої дослідниками 

регресійної моделі R2 дорівнює лише 0,33, тобто розглянуті фактори 

пояснюють лише 33% дисперсії залежної змінної – індексу участі у ГЛСВ. 

При здійсненні регресійного аналізу окремо для «прямої» та 

«зворотньої» участі у ГЛСВ у якості залежних змінних, Ж. Бальє та ін. 

з’ясовують, що застосовні ставки мита негативно впливають на «зворотню» 

участь країни у ГЛСВ, а кількість РТУ має позитивний вплив на «пряму» 

участь. Показники чистого припливу ПІІ та частки виробництва у ВВП 

здійснюють вплив на обидві складові індексу участі у ГЛСВ, але він є  

різним – так, чим вищими є ці показники, тим  вищим є рівень «зворотньої» 
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участі у ГЛСВ, але нижчим – рівень «прямої» участі. Показники обсягу 

внутрішнього ринку країни, а саме ВВП і чисельність населення, також є 

детермінантами обох складових індексу участі у ГЛСВ – країни з високим 

ВВП і великою чисельністю населення мають вищий рівень «прямої» участі у 

ГЛСВ і нижчий рівень «зворотньої». Відстань до найближчого промислового 

вузла має негативний вплив на обидві залежні змінні. Примітно, що у даній 

регресійній моделі коефіцієнти детермінації R2 є ще нижчими – 0,16 і 0,25 

відповідно для «прямої» та «зворотньої» участі у ГЛСВ. 

Застосування модифікованої гравітаційної моделі у дослідженні 

Ж. Бальє та ін. дає дещо суперечливі результати, хоча і демонструє високий 

коефіцієнт детермінації R2 = 0,7. Так, відповідно до побудованої моделі, країни 

з вищими ВВП і чисельністю населення більшою мірою беруть участь у ГЛСВ 

(що явно суперечить первинним статистичним даним); приплив ПІІ не чинить 

суттєвого впливу на жодну зі складових індексу участі у ГЛСВ; частка 

виробництва у ВВП звітуючої країни має позитивний вплив на обидві складові 

індексу участі у ГЛСВ, а от частка виробництва у ВВП країни-партнера, 

навпаки, негативний; участь у РТУ позитивно впливає як на «пряму», так і на 

«зворотню» участь у ГЛСВ. Таким чином, результати регресійного аналізу 

здаються більш значущими з економічної точки зору, хоча статистично у 

даному випадку пояснюють меншу частку дисперсії індексу участі у ГЛСВ. 

У деяких дослідженнях аналіз факторів, що впливають на участь країни 

у ГЛСВ, зводиться до визначення мотивів, якими керуються ТНК при виборі 

географічного місця розташування своїх дочірніх компаній і формуванні 

власної мережі виробничих зв’язків [185; 234]. Відповідно до цього підходу, 

саме ТНК як компанії-лідери формують окремі ГЛСВ і приймають рішення 

щодо розміщення тих чи інших їх ланок у певних країнах. Так, наприклад, 

фахівець Центру міжнародної торгівлі (спільна ініціатива ООН і СОТ)  

А. Марін-Одіо зазначає, що на прийняття рішення компанією-лідером щодо 

вибору приймаючої країни впливає велика кількість факторів, зокрема 

економічні показники країни, її політичне середовище та стратегія сприяння 
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бізнесу [185, с. 2-3]. Автор вважає, що, відповідно, основними детермінантами 

розміщення ланок ГЛСВ у будь-якій країні є:  

 низькі транспортні витрати;  

 вдосконалення та поширення інформаційних і комунікаційних 

технологій;  

 технологічні інновації;  

 наявність висококваліфікованих працівників;  

 безпечне та надійне політичне, правове та соціальне середовище; 

 посилений захист прав інтелектуальної власності;  

 географічна або культурна близькість до ринків поставок і/або 

експорту. 

Втім, наведений перелік детермінант є занадто загальним і не повністю 

відображає існуючі реалії світової економіки, оскільки більшою мірою 

стосується розвинених країн, а не країн, що розвиваються. Крім того, з плином 

часу детермінанти розміщення ГЛСВ змінюються, оскільки на передній план 

виходять нові галузі, типи учасників і форми управління ГЛСВ, а самі ланцюги 

все більш чітко розподіляються на окремі ланки.  

Фахівці ЮНКТАД стверджують, що відносна значущість деяких 

факторів розміщення ГЛСВ відрізняється в залежності від форми  

управління, яку запроваджують компанії-лідери, і конкретної ланки  

виробництва [234, с. 144–146]. На думку дослідників, ключовими 

детермінантами розміщення ГЛСВ, які притаманні усім ланкам, є наступні: 

1. Економічні детермінанти: 

 Економічна, політична, соціальна стабільність; 

 Прийнятність характеристик наявної робочої сили (вартість, рівень 

навичок, володіння мовами, освіта, компетентність у сфері науки та 

технологій); 

 Відстань та доступ до ринку або наступної ланки ГЛСВ; 
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 Наявність і якість транспортної та логістичної інфраструктури (для 

експорту товарів); 

 Присутність і можливості місцевих компаній. 

2. Політичні детермінанти та стратегія сприяння бізнесу: 

 Сприяння або обмеження торгівлі; 

 Інвестиційна політика; 

 Надійне торгове законодавство та практика виконання контрактів; 

 Загальне сприяння бізнесу (наприклад, витрати на ведення бізнесу, 

витрати на входження до ринку); 

 Сприяння іноземним філіалам ТНК (наприклад, надання пільг  

в інвестиційній або соціальній сферах); 

 Сприяння місцевим компаніям (наприклад, стратегія розвитку 

місцевих підприємств, програми підвищення якості продукції місцевих 

виробників, допомога у створенні нових компаній тощо). 

Зазначені детермінанти беруть до уваги ТНК, що приймають рішення 

щодо розміщення ланки ГЛСВ у певній країні, незалежно від видів діяльності 

та їх особливостей на тому чи іншому етапі виробництва. Але для більшості 

етапів виробництва також існують специфічні детермінанти розміщення, які є 

визначальними для діяльності компаній-лідерів [234, с. 145-146]. Так, 

наприклад, на стадії створення знання, що включає інновації, НДДКР, 

проектування, дизайн та просування торгової марки, ключовими факторами є 

належний захист прав інтелектуальної власності та наявність освіченої, але 

відносно дешевої робочої сили. Детермінанти розміщення ланок ГЛСВ 

безпосередньо у виробничій сфері відрізняються в залежності від виду товару 

чи послуги, що виробляється. Наприклад, у промисловості вибір приймаючої 

країни залежить від наявності відносно дешевої робочої сили, якості 

логістичної інфраструктури, відстані до кінцевого споживача та наявності 

матеріалів і комплектуючих. У видобувній галузі або сільському господарстві 

ключовими умовами розміщення ланки ГЛСВ є наявність природних ресурсів, 
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можливостей для їх видобутку, якість транспортної інфраструктури, 

прийнятність державної політики у цій сфері. У сфері послуг головну роль 

відіграють специфічні характеристики робочої сили (наявність відповідної 

освіти, володіння мовами), рівень розвитку телекомунікацій тощо.  

Варто зазначити, що даний перелік детермінант розміщення ГЛСВ є 

результатом дослідження, що базується на якісних, а не кількісних даних, а 

тому потребує розширення та уточнення, з обґрунтуванням на основі 

кількісних характеристик економічної, соціальної, політичної та інших сфер 

країн, що беруть участь у ГЛСВ. 

 

2.3. Детермінанти участі країн у глобальних ланцюгах створення 

вартості: кореляційно-регресійна модель 

 

Дослідження факторів впливу на участь країн у ГЛСВ, як показують 

попередні наукові розвідки, може здійснюватися у двох напрямах – із 

застосуванням гравітаційної моделі міжнародної торгівлі в термінах доданої 

вартості та за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. Оскільки 

гравітаційна модель фокусується лише на двосторонніх торгових потоках і 

включає обмежену кількість змінних, її застосування не дає можливості 

комплексно оцінити, які саме характеристики економіки країни є 

визначальними з точки зору участі як у міжнародній торгівлі, так і в 

міжнародному виробництві у межах ГЛСВ. На відміну від цього підходу, 

використання методу кореляційно-регресійного аналізу дозволяє 

максимально охопити потенційні фактори, що характеризують різні сфери 

економіки країни, з метою дослідження ступеня їх впливу на залучення країни 

до різних видів діяльності у межах ГЛСВ. Таким чином можна виявити 

взаємозв’язки між окремими факторами, що представляють як структурні, так 

і більш гнучкі характеристики економіки країни, та рівнем залучення країни 

до фрагментованого міжнародного виробництва у межах ГЛСВ. 
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Отже, для визначення детермінант участі країн у ГЛСВ автором 

побудовано комплексну кореляційно-регресійну модель, у якій як залежна 

змінна виступає індекс участі у ГЛСВ, що найбільш повно відображає ступінь 

залучення країни до ГЛСВ. Розраховано значення цього індексу для 63 країн і 

територій (див. підрозділ 2.1 і Додаток В) за 1995–2011 рр. на основі наявних 

статистичних даних з бази даних TiVA [40]. Як незалежні змінні – фактори, 

що потенційно можуть впливати на ступінь участі країни у ГЛСВ, – на основі 

проаналізованої наукової літератури, а також власних міркувань автора 

відібрано більше 120 показників функціонування економіки країни. Для 

кожного фактора зібрано наявні статистичні дані по усім 63 країнам і 

територіям, для яких розраховано індекс участі у ГЛСВ, за 1995–2011 рр. зі 

статистичних баз даних таких міжнародних організацій, як Світовий Банк, 

ЮНКТАД, МВФ, ОЕСР, МОП, ЮНЕСКО, ВООЗ, ФАО. Частину факторів 

довелося виключити з аналізу через недостатнє географічне або часове 

охоплення і, відповідно, значну частку відсутніх даних; таким чином, у моделі 

залишилось 76 незалежних змінних.  

Щоб у подальшому мати можливість здійснити кореляційно-

регресійний аналіз на основі зібраних даних у програмному пакеті StatSoft 

STATISTICA 10, за допомогою створених автором макросів у програмі 

MS Excel 2013 статистичні дані по усіх показниках приведено до єдиного 

вигляду, за якого кожному фактору відповідає один стовпчик спостережень, а 

кожному спостереженню – дані по одній країні за один рік (алгоритм 

застосування макросів для формування бази даних подано у Додатку З). Таким 

чином, сформовано базу даних, що містить 77 економічних показників для 

63 країн і територій за 1995–2011 рр. (тобто по кожній змінній – 

1071 спостережень, а всього – більше 82 тис. окремих спостережень). 

Фрагмент сформованої бази даних представлено на рис. 2.17. 
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Рис. 2.17. Фрагмент сформованої бази даних 

Джерело: складено автором. 

 

Оскільки статистичні дані для складових індексу участі у ГЛСВ, а також 

більшості розглянутих факторів доступні лише у річному вимірі, у моделі 

також використовуються річні дані. До моделі включено фактори, які 

відповідають наступним критеріям: 

 характеризують ту чи іншу сферу економіки країни, включаючи як 

об’єктивно обумовлені характеристики (наприклад, густота населення або 

забезпеченість природними ресурсами), так і ті характеристики, на які можна 

безпосередньо впливати за допомогою інструментів державної політики 

(наприклад, ПІІ або ставки мита); 

 мають доведений (на основі проаналізованої наукової літератури) або 

потенційно можливий (на думку автора) зв’язок із залежною змінною – 

індексом участі у ГЛСВ; 

 є відносними показниками або можуть бути приведені до такого 

вигляду, що забезпечить порівнюваність даних для країн із відмінними 

економічними характеристиками (виняток становлять 5 факторів, для яких 

розраховано натуральні логарифми); 

 по яким наявні статистичні дані для більшості країн та більшості років 

з вибірки (максимально припустимий обсяг відсутніх даних – 10–15%). 
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Для кожної із 76 незалежних змінних, а також залежної змінної 

вказуються наступні характеристики, що наведені у Додатку З:  

 назва українською мовою; 

 назва англійською мовою (для зручності при пошуку статистичної 

інформації у базах даних міжнародних організацій і при здійсненні 

кореляційно-регресійного аналізу у StatSoft STATISTICA 10); 

 джерело (статистичні бази даних міжнародних організацій або 

розрахунки автора); 

 кодове позначення показника у джерелі (за наявності); 

 одиниці виміру. 

Відібрані фактори для зручності умовно об’єднано у 8 груп відповідно 

до сфер економіки, які вони характеризують, а саме: 

Загальноекономічні показники: ВВП за паритетом купівельної 

спроможності, у постійних міжнародних доларах 2011 р.; Річні темпи 

зростання ВВП, %; ВВП на душу населення за паритетом купівельної 

спроможності, у постійних міжнародних доларах 2011 р.; Промисловість, 

додана вартість, % від ВВП; Послуги, додана вартість, % від ВВП; Сільське 

господарство, додана вартість, % від ВВП; Виробництво, додана вартість, 

% від ВВП; Річна інфляція, індекс споживчих цін, %; Сукупний державний 

борг, % від ВВП; Індекс економічної свободи; Військові витрати, % від ВВП; 

Сукупна рента за використання природних ресурсів, % від ВВП; Експорт руд 

і металів, % від експорту товарів; 

Зовнішньоекономічні показники: Сальдо поточного платіжного балансу, 

% від ВВП; Прямі іноземні інвестиції, чистий приплив, % від ВВП; 

Зовнішньоторговельний баланс, % від ВВП; Зовнішня торгівля товарами та 

послугами, % від ВВП; Експорт комерційних послуг, % від сукупного 

експорту; Імпорт комерційних послуг, % від сукупного імпорту; Транспортні 

послуги, % від експорту послуг; Індекс концентрації експорту товарів; Індекс 

концентрації імпорту товарів; Індекс диверсифікації експорту товарів; Індекс 

диверсифікації імпорту товарів; Індекс ринкової концентрації Герфіндаля-
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Гіршмана; Індекс проникнення на експортні ринки; Середньозважена 

застосовна ставка мита, усі продукти, %; Середньозважена ставка мита за 

режиму найбільшого сприяння, усі продукти, %; Частка тарифних ліній з 

міжнародними тарифними піками, усі продукти, %; 

Соціальна сфера: Чисельність населення; Сільське населення, % від 

всього населення; Міське населення, % від всього населення; Густота 

населення, осіб на км2; ВВП на зайняту особу за паритетом купівельної 

спроможності, у постійних міжнародних доларах 2011 р.; Безробіття, % від 

робочої сили; Населення віком 15-64 років, % від всього населення; Робоча 

сила; Коефіцієнт вікової залежності, % від населення працездатного віку; 

Висококваліфіковані працівники, % від зайнятого населення; 

Низькокваліфіковані працівники, % від зайнятого населення; Державні 

витрати на освіту, % від ВВП; Сукупна частка зарахованих, середня освіта, %; 

Сукупна частка зарахованих, вища освіта, %; Очікувана тривалість життя при 

народженні, роки; Державні витрати на охорону здоров’я, % від ВВП; Індекс 

людського розвитку; 

Наука та технології: Витрати на НДДКР, % від ВВП; Зайняті у НДДКР, 

осіб на млн. жителів; Високотехнологічний експорт, % від промислового 

експорту; Експорт ІКТ-послуг, % від експорту послуг; Кількість заявок на 

реєстрацію торгової марки; Кількість заявок на реєстрацію патентів; 

Фінансова сфера: Індекс фінансового розвитку; Індекс розвитку 

фінансових інституцій;  Індекс розвитку фінансових ринків; Реальна 

процентна ставка, %; Внутрішній кредит приватному сектору, % від ВВП; 

Податкові надходження, % від ВВП; Податки на товари та послуги, % від 

доданої вартості, створеної у промисловості та секторі послуг; 

Політична сфера: Індекс політичної стабільності та відсутності 

насильства/тероризму; Індекс боротьби з корупцією; Індекс ефективності 

уряду; Індекс якості законодавства; Індекс верховенства права; Індекс права 

голосу та підзвітності; 
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Енергетика: Чистий імпорт енергоресурсів, % від обсягів споживання 

енергії; Експорт палива, % від експорту товарів; Споживання електроенергії, 

кВт*год на душу населення; Споживання енергії, кг еквіваленту нафти на 

душу населення; ВВП на одиницю спожитої енергії, за паритетом купівельної 

спроможності, у постійних міжнародних доларах 2011 р., на кг еквіваленту 

нафти; Виробництво відновлюваної електроенергії, % від сукупного 

виробництва електроенергії; Споживання відновлюваної енергії, % від 

сукупного кінцевого споживання енергії; Альтернативна та атомна 

енергетика, % від сукупного споживання енергії; 

Сільське господарство: Землі сільськогосподарського призначення, 

% від загальної земельної площі; Індекс виробництва продукції рослинництва; 

Урожайність зернових культур, кг на гектар. 

Усі показники є відносними, виняток становлять лише 5 факторів, 

представлених абсолютними величинами – ВВП за паритетом купівельної 

спроможності, у постійних міжнародних доларах 2011 р.; Чисельність 

населення; Робоча сила; Кількість заявок на реєстрацію торгової марки; 

Кількість заявок на реєстрацію патентів. Оскільки ці показники необхідно 

привести до порівнюваного вигляду для здійснення кореляційно-регресійного 

аналізу, а також через те, що діаграми розсіювання показують існування 

явного нелінійного зв’язку між кожним з цих факторів і індексом участі у 

ГЛСВ, дані показники представлено у вигляді натуральних логарифмів. 

Діаграми розсіювання для кожного із зазначених факторів, побудовані до та 

після логарифмування, свідчать про уникнення проблеми нелінійності зв’язку 

із залежною змінною (Додаток И). 

Через відсутність відповідних статистичних даних у відносному 

вираженні автором власноруч розраховано 3 показники – Експорт 

комерційних послуг, % від сукупного експорту; Імпорт комерційних послуг, 

% від сукупного імпорту; Кількість заявок на реєстрацію патентів (джерела 

статистичних даних наведено у Додатку З). Крім того, оскільки переважна 
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частина статистичних даних по більшості показників для Тайваню є 

відсутньою у міжнародних базах даних, цю територію виключено з аналізу. 

Проблему відсутніх даних за окремими спостереженнями вирішено 

шляхом застосування попарного (pairwise) неврахування спостережень при 

аналізі, як при побудові кореляційних матриць, так і безпосередньо при 

побудові регресії. Через те, що до моделі включено велику кількість країн і 

змінних, використання для аналізу тільки спостережень із наявними даними 

по усім змінним (casewise) могло б призвести не лише до значного зменшення 

кількості спостережень, а й до спотворення моделі, оскільки відсутні дані 

мають системний характер і переважно притаманні країнам, що розвиваються, 

а отже виявлені внаслідок побудови моделі таким способом закономірності 

були б справедливими лише для розвинених країн. 

Оскільки перед побудовою регресії отриману базу даних необхідно 

очистити від викидів, тобто спостережень із незвичними характеристиками, 

які явно відрізняються від решти спостережень, для залежної та кожної 

незалежної змінної побудовано діаграми розмаху, або діаграми «ящик з 

вусами» (box-and-whisker plots), де межами «ящика» є середнє значення 

змінної ± 1 стандартне відхилення, а межами «вус» – середнє значення ± 3 

стандартних відхилення. Приклад такої діаграми розмаху наведено у 

Додатку К. Викидами вважатимемо будь-які спостереження, значення яких 

відхиляються від середнього більше ніж на 3 стандартних відхилення. Маємо 

значну кількість таких спостережень, їх номери по кожній змінній у 

табличному вигляді також подано у Додатку К. Але кількість викидів окремо 

по кожній змінній не є великою, також вони не мають системного характеру. 

Винятками є лише спостереження для Брунею та Саудівської Аравії – велика 

кількість викидів по різним факторам дозволяє зробити висновок, що 

соціально-економічні характеристики цих країн істотно відрізняються від 

решти країн у вибірці (імовірно, в першу чергу через превалювання 

нафтогазової промисловості в економіці). Тому ці країни виключено з аналізу. 
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Створену базу даних повністю очищено від усіх викидів шляхом видалення 

відповідних спостережень окремо по кожній змінній.  

Оскільки передбачається побудова лінійної регресії, обов’язковою є 

перевірка припущення про лінійний характер зв’язку між факторами та 

залежною змінною [5, с. 102]. Для цього побудовано діаграми розсіювання 

(scatterplots) окремо для кожного фактора, де по вертикальній осі відкладено 

значення залежної змінної, а по горизонтальній – значення фактора. Декілька 

факторів продемонстрували явний нелінійний зв'язок із залежною змінною, 

тому для усунення проблеми нелінійності від них взято натуральні логарифми. 

Діаграми розсіювання, побудовані для цих змінних після логарифмування, 

показують, що їх зв’язок із залежною змінною неідеально, але наближений до 

лінійного. Повний список прологарифмованих змінних і їх діаграми 

розсіювання до та після логарифмування подано у Додатку Л. 

Ще однією умовою регресійного аналізу є відсутність 

мультиколінеарності, тобто кореляції факторів між собою. Включення 

сильнокорелюючих факторів у модель є недоцільним, оскільки регресійні 

коефіцієнти при таких факторах можуть бути розраховані неправильно і навіть 

мати неправильний знак [5, с. 104]. В цьому контексті потрібно зауважити, що 

до сформованої бази даних свідомо було включено у тому числі деякі 

сильнокорелюючі фактори, щоб перевірити, які з них мають вищу кореляцію 

із залежною змінною – індексом участі у ГЛСВ – і саме їх залишити для 

подальшого аналізу. Отже, з метою дотримання припущення про відсутність 

мультиколінеарності проведено попередній кореляційний аналіз. Побудовано 

кореляційну матрицю методом попарного (pairwise) неврахування 

спостережень, до якої включено індекс участі у ГЛСВ як залежну змінну та усі 

76 незалежних змінних. Здійснено перевірку кореляційної матриці на 

наявність коефіцієнтів кореляції більше 0,7 по модулю. Всього знайдено 290 

таких випадків (фактично – 145, зважаючи на їх попарне повторення) у 

матриці, що містить 5929 показників, таким чином високі значення 

коефіцієнтів кореляції не перевищують 5% від їх загальної кількості. У кожній 
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парі або групі сильнокорелюючих змінних з подальшого аналізу виключено ті 

фактори, які мають менший коефіцієнт кореляції із залежною змінною (список 

виключених внаслідок мультиколінеарності факторів наведено у Додатку М). 

Втім, варто пам’ятати, що ті фактори з пар або груп сильнокорелюючих 

змінних, які було залишено у моделі, тепер представляють не лише «власну» 

соціально-економічну характеристику, а й інший фактор або групу факторів, з 

якими мають сильну кореляцію і які було виключено з моделі. Таким чином, 

у моделі залишилось 45 змінних. 

Наступним етапом відбору факторів для побудови кореляційно-

регресійної моделі є перевірка їх коефіцієнтів кореляції із залежною змінною. 

Ті фактори, що мають низький коефіцієнт кореляції з індексом участі у ГЛСВ, 

не будуть корисними при подальшому аналізі, їх включення до моделі є 

недоцільним. Таким чином, виключено ще 11 незалежних змінних, що мають 

відповідний коефіцієнт кореляції менше 0,1 по модулю (список цих факторів і 

значення коефіцієнтів подано у Додатку Н). Отже, до подальшого 

кореляційно-регресійного аналізу буде включено 34 змінні.  

Примітно, що дуже низьку кореляцію з індексом участі у ГЛСВ 

демонструють фактори, пов’язані із сектором послуг, причому це стосується 

як виробництва послуг (додана вартість, створена у секторі послуг, як % від 

ВВП), так і зовнішньої торгівлі ними (частка комерційних послуг в сукупному 

експорті та імпорті країни, частка ІКТ-послуг в сукупному експорті послуг), 

тому ці фактори довелося також виключити з моделі. Відсутність цих факторів 

в остаточній регресійній моделі може пояснюватися тим, що регресія, по суті, 

показує, як варіація незалежних змінних впливає на варіацію залежної змінної, 

але у даному випадку частка послуг у сукупній створеній доданій вартості та 

частки комерційних послуг в експорті та в імпорті товарів і послуг є відносно 

сталими, демонструючи лише незначне коливання, принаймні для тих країн і 

у той часовий проміжок, що розглядається. Таким чином, через невисоку 

варіацію цих факторів їх вплив на варіацію залежної змінної – індексу участі 

країни у ГЛСВ – також є незначним, що й обумовлює їх виключення з моделі. 
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Водночас варто підкреслити, що хоча частки послуг у виробництві та 

зовнішній торгівлі не є визначальними факторами участі країни у ГЛСВ, 

сектор послуг відіграє істотну роль у світовій торгівлі та ГЛСВ, що, зокрема, 

підтверджується високими (але відносно сталими) значеннями частки доданої 

вартості сектору послуг у світовому експорті (див. рис. 2.12). 

Усі етапи процесу підготовки сформованої бази даних і відбору факторів 

для здійснення кореляційно-регресійного аналізу узагальнено у табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Етапи підготовки бази даних і відбору факторів  

для побудови кореляційно-регресійної моделі 

№ Сутність етапу Опис етапу 

1. Гармонізація бази даних Зібрано статистичні дані по усіх факторах, 

приведено до єдиного вигляду, об’єднано в одну 

базу даних. 

2. Групування показників Фактори згруповані відповідно до сфер 

економіки, які вони характеризують. 

3. Приведення абсолютних 

величин до відносних 

Взято натуральні логарифми від абсолютних 

величин. 

4. Видалення спостережень 

з відсутніми даними 

Тайвань вилучено з аналізу через велику кількість 

відсутніх даних. 

5. Очищення даних від 

викидів 

За допомогою діаграм розмаху, побудованих для 

кожного фактора, виявлено спостереження, що є 

викидами, від яких базу даних повністю очищено. 

Бруней і Саудівську Аравію вилучено з аналізу.  

6. Усунення нелінійних 

зв’язків 

Побудовано діаграми розсіювання для кожного 

фактора і залежної змінної. Від факторів, що 

демонструють ознаки нелінійності, взято 

натуральні логарифми. 

7. Усунення 

мультиколінеарності 

На основі кореляційної матриці виключено з 

аналізу сильнокорелюючі (коефіцієнт кореляції 

більше 0,7 по модулю) показники за критерієм 

нижчої кореляції з індексом ГЛСВ. У моделі 

залишилось 45 змінних. 

8. Виключення факторів, 

що мають низьку 

кореляцію з залежною 

змінною 

З аналізу виключено незалежні змінні, які мають 

низький коефіцієнт кореляції з індексом участі у 

ГЛСВ – менше 0,1 по модулю. У моделі 

залишилось 34 змінні. 

Джерело: складено автором. 
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Отже, будуємо лінійну регресію, у якій залежна змінна – індекс участі у 

ГЛСВ, а незалежні змінні – 34 попередньо відібрані фактори, методом 

попарного (pairwise) неврахування спостережень. Етапи побудови регресійної 

моделі з їх коротким описом наведено у табл. 2.2 (більш детально процес 

побудови моделі описано у Додатку П). 

 

Таблиця 2.2 

Етапи побудови регресійної моделі 

№ Сутність етапу Опис етапу 

1. Побудова першого 

варіанту регресії 

Побудова регресії. Оскільки 13 незалежних змінних 

мають незначущі коефіцієнти регресії згідно  

t-критерію Стьюдента (p-level вище 0,05), їх 

виключено з аналізу. Додаткова перевірка на 

мультиколінеарність показує, що змінні, які мають 

толерантність нижче 0,1 (означає їх високу кореляцію 

з рештою змінних), відсутні. У моделі залишилась 21 

змінна. 

2. Побудова другого 

варіанту регресії 

Побудова регресії. Перевірка значущості коефіцієнтів 

регресії згідно t-критерію Стьюдента. Виключено 1 

змінну. У моделі залишилось 20 змінних. 

3. Побудова третього 

варіанту регресії, 

перевірка на викиди 

Побудова регресії. Усі коефіцієнти регресії є 

статистично значущими. У декількох змінних не 

співпадають знаки при коефіцієнтах регресії та 

коефіцієнтах кореляції, їх виключено з аналізу.  

У моделі залишилось 15 змінних. Перевірка на 

викиди за значеннями залежної змінної, вилучення їх 

з моделі. Всього – 67 викидів. 

4. Побудова 

остаточного варіанту 

регресії без викидів 

Побудова остаточного варіанту регресійної моделі. 

Усі коефіцієнти є значущими; умови лінійної регресії 

виконуються.  

Джерело: складено автором. 

 

Остаточний варіант регресійної моделі включає 15 незалежних змінних. 

Побудована лінійна регресія має коефіцієнт множинної кореляції  

R = 0,811, коефіцієнт детермінації R2 = 0,758, скоригований коефіцієнт 

детермінації adjusted R2 = 0,750. Значення F-статистики = 81,1 значно 

перевищує табличне значення, що свідчить про статистичну значущість 

регресії. Усі коефіцієнти регресії є значущими згідно t-критерію Стьюдента за 
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низьких значень p-level < 0,05. Коефіцієнт  детермінації є значущим на рівні 

значущості, що прямує до нуля. Таким чином, фактори, що залишились у 

моделі, фактично пояснюють 76% дисперсії залежної змінної – індексу участі 

у ГЛСВ. Основні характеристики побудованої регресійної моделі подано у 

Додатку Р. 

Додаткова перевірка припущень регресійної моделі підтверджує, що 

побудована модель є надійною та відповідає усім умовам лінійного 

регресійного аналізу, що включають наступне [5, с. 102]: 

1. Лінійний характер зв’язку. 

2. Відсутність мультиколінеарності (кореляції факторів між собою). 

3. Гомоскедастичність (незалежність дисперсії залежної змінної від її 

значень). 

4. Незалежність залишків (відсутність серійної кореляції). 

5. Нормальний розподіл залишків. 

Дотримання перших двох умов підтверджено вище (за допомогою 

діаграм розсіювання доведено лінійний зв’язок між залежною та незалежними 

змінними, а кореляційна матриця та значення толерантності для кожної 

змінної свідчать про відсутність мультиколінеарності). Перевірку інших умов 

регресійного аналізу із наведенням відповідних графіків і діаграм подано у 

Додатку Р. 

Отже, основні результати здійсненого регресійного аналізу, а саме 

коефіцієнти регресії та коефіцієнти b* для стандартизованих значень змінних, 

що демонструють вплив відповідних факторів на залежну змінну – індекс 

участі країни у ГЛСВ – наведено у табл. 2.3, де також введено умовні 

позначення для змінних у побудованій регресійній моделі. 

Щоб продемонструвати, наскільки теоретично розрахована модель 

відповідає реально існуючим взаємозв’язкам, побудуємо діаграму 

розсіювання для передбачених і спостережених значень залежної змінної 

(Predicted vs. Observed) – рис. 2.18. Ці значення майже повністю співпадають 

із врахуванням незначної корекції на величину залишків. Отже, побудоване 
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рівняння регресії надійно описує фактичні взаємозв’язки між досліджуваними 

факторами та індексом участі країни у ГЛСВ. 

 

Таблиця 2.3 

Коефіцієнти регресії у побудованій моделі 

№ Назви змінних 

Умовні 

позна-

чення  

Коефі-

цієнти 

регресії 

Коефіцієнти b* 

для стандарти-

зованих 

значень 

1. Виробництво, додана вартість, % від ВВП Man_VA 0,43 0,24 

2. Річна інфляція, індекс споживчих цін, % Infl -0,11 -0,10 

3. Сукупний державний борг, % від ВВП Debt -0,03 -0,08 

4. Експорт руд і металів, % від експорту 

товарів, ln 
Ores 

0,58 0,06 

5. Зовнішня торгівля товарами та послугами, 

% від ВВП, ln 
Trade 

9,85 0,54 

6. Індекс концентрації експорту товарів Conc_exp 14,21 0,14 

7. Індекс диверсифікації імпорту товарів Div_imp 19,76 0,16 

8. Середньозважена ставка мита за режиму 

найбільшого сприяння, усі продукти, % 
Tariff 

-0,17 -0,07 

9. Безробіття, % від робочої сили Unempl -0,13 -0,05 

10. Населення віком 15-64 років, % від всього 

населення 
Pop_ages 

0,49 0,15 

11. Висококваліфіковані працівники, % від 

зайнятого населення 
High_sk 

0,16 0,19 

12. Сукупна частка зарахованих, вища  

освіта, % 
Enr_tert 

0,04 0,09 

13. Витрати на НДДКР, % від ВВП R&D_exp 1,57 0,15 

14. Індекс політичної стабільності та 

відсутності насильства/тероризму 
Pol_stab 

0,83 0,07 

15. Землі с/г призначення, % від загальної 

земельної площі 
Agr_land 

0,08 0,17 

16. Вільний член регресії – -54,09 – 

Примітка: рівні статистичної значущості усіх коефіцієнтів регресії – 

менше 5% (їх значення для кожного коефіцієнта наведено у Додатку Р). 

Джерело: розраховано та складено автором. 

 

Введемо також умовне позначення для індексу участі країни у ГЛСВ – 

GVC_part, що є залежною змінною, тоді після округлення коефіцієнтів регресії 

до 2-го знаку після коми отримаємо рівняння регресії (2.1). 
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Рис. 2.18. Діаграма розсіювання для передбачених і спостережених 

значень залежної змінної  

Джерело: розраховано та побудовано автором. 

 

Проаналізуємо економічний зміст отриманого рівняння регресії (2.1) і 

вплив досліджуваних факторів на ступінь залучення країни до ГЛСВ. 

Коефіцієнти b* для стандартизованих значень змінних (табл. 2.3) є 

порівнюваними, а тому дозволяють оцінити ступінь впливу окремих 

незалежних змінних на індекс участі країни у ГЛСВ, їх знаки свідчать про 

наявність позитивної або негативної кореляції із залежною змінною. 

 

GVC_part  = 0,43Man_VA ― 0,11Infl ― 0,03Debt + 0,58Ores +  

+ 9,85Trade + 14,21Conc_exp + 19,76Div_imp ― 

― 0,17Tariff ― 0,13Unempl + 0,49Pop_ages +  

+ 0,16High_sk + 0,04Enr_tert + 1,57R&D_exp +  

+ 0,83Pol_stab + + 0,08Agr_land ― 54,09                (2.1) 

 

Фактором, який здійснює найбільший вплив на індекс участі країни у 

ГЛСВ, є Зовнішня торгівля товарами та послугами, % від ВВП, ln.  

У цієї змінної коефіцієнт b* = 0,54, що в рази перевищує відповідні 
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коефіцієнти інших змінних. Отже, ті країни, які мають більші обсяги 

зовнішньоторгівельного обороту відносно ВВП, є більш залученими до ГЛСВ. 

Варто зазначити, що тут необов’язково ідеться про прямий вплив обсягів 

зовнішньої торгівлі як фактора на індекс участі у ГЛСВ, оскільки регресійний 

аналіз не дає однозначної відповіді на питання про причинно-наслідковий 

зв’язок. Тому справедливим може бути і твердження, що країни внаслідок  

більшого залучення до ГЛСВ мають більші обсяги зовнішньоторгівельного 

обороту відносно ВВП. Головним висновком є те, що ці два показники сильно 

корелюють між собою і є тісно взаємопов’язаними, а тому збільшення обсягів 

зовнішньої торгівлі неодмінно призведе до зростання індексу участі у ГЛСВ, і 

навпаки. 

Що стосується зовнішньоторгівельної сфери, позитивний вплив на 

індекс участі країни у ГЛСВ, хоч і набагато меншою мірою, ніж попередній 

фактор, також мають Індекс концентрації експорту товарів (b* = 0,14) та 

Індекс диверсифікації імпорту товарів (b* = 0,16). Обидва індекси 

знаходяться в межах від 0 до 1. Перший індекс показує, наскільки експорт 

країни сконцентрований навколо невеликої кількості продуктів; значення, 

близькі до 0, свідчать про добре диверсифікований експорт, а значення, 

близькі до 1, відповідно, про високу концентрацію в експорті лише декількох 

продуктів. Другий індекс показує, наскільки продуктова структура імпорту 

країни відрізняється від структури світового імпорту; чим вищим є індекс, тим 

більшою є ця відмінність. Отже, відповідно до побудованої регресійної моделі, 

країни, які спеціалізуються на експорті лише декількох товарів і послуг, а 

також структура імпорту яких істотно відрізняється від світового імпорту, 

більшою мірою беруть участь у ГЛСВ. Таким чином, на ступінь залучення 

країни до ГЛСВ впливають не лише відносні обсяги зовнішньої торгівлі, а й її 

продуктова структура. 

Варто звернути увагу на те, що такі два показники, як Індекс ринкової 

концентрації Герфіндаля-Гіршмана (характеризує ступінь розподілу обсягів 

експорту країни між ринками країн-партнерів) й Індекс проникнення на 



134 

 

експортні ринки (показує, наскільки експорт країни охоплює ринки усіх країн-

імпортерів) були вилучені з моделі через низьку кореляцію із залежною 

змінною (див. Додаток Н). Це означає, що географічна структура експорту 

країни не має впливу на ступінь її участі у ГЛСВ. 

Ще одним фактором, який характеризує сферу регулювання зовнішньої 

торгівлі, є Середньозважена ставка мита за режиму найбільшого сприяння, 

усі продукти, % (b* = –0,08). Ступінь впливу цього фактора на індекс участі у 

ГЛСВ в рамках побудованої регресії є набагато меншим у порівнянні з 

більшістю факторів у моделі, але коефіцієнт кореляції із залежною змінною  

(–0,39) свідчить про його важливу роль у залученні країни до ГЛСВ. Зважаючи 

на дуже сильну кореляцію середньозваженої ставки мита за режиму 

найбільшого сприяння та середньозваженої застосовної ставки мита 

(коефіцієнт кореляції = 0,96), вважатимемо, що ці фактори можна об’єднати 

під однією назвою – Середньозважена ставка мита. Цей фактор має 

негативний зв’язок із залежною змінною, а отже, зниження країною 

середньозваженої ставки мита призводитиме до зростання рівня її участі у 

ГЛСВ. Цей висновок є вкрай корисним для прийняття рішень у сфері 

зовнішньоторгівельної політики, а також є ще одним аргументом на користь 

лібералізації зовнішньої торгівлі.  

Переходячи до групи загальноекономічних показників, розглянемо 

вплив фактора Виробництво, додана вартість, % від ВВП на залежну змінну. 

Коефіцієнт b* = 0,24 є досить високим, що свідчить про значний позитивний 

вплив обсягів доданої вартості, створеної у виробництві, відносно ВВП на 

індекс участі країни у ГЛСВ. Маємо на увазі, що, як зазначалося вище, той 

фактор із групи сильнокорелюючих факторів, що залишився у моделі, 

представляє не лише себе, а й усю групу. Оскільки змінна Виробництво, 

додана вартість, % від ВВП мала сильну кореляцію зі змінною 

Промисловість, додана вартість, % від ВВП (коефіцієнт кореляції = 0,77) і 

досить значну – зі змінною Послуги, додана вартість, % від ВВП (коефіцієнт 

кореляції = –0,63; втім, цей фактор було виключено з подальшого аналізу через 
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низьку кореляцію з індексом участі у ГЛСВ), вважатимемо, що вона 

характеризує не лише обсяги виробництва, а й в цілому структуру економіки 

країни. Таким чином, країни, у яких у виробничій сфері створюється більше 

доданої вартості відносно ВВП, більшою мірою беруть участь у ГЛСВ. У 

цьому контексті також варто згадати, що через сильну кореляцію з фактором 

Висококваліфіковані працівники, % від зайнятого населення з аналізу було 

виключено фактор Сільське господарство, додана вартість, % від ВВП 

(коефіцієнт кореляції = –0,75). Але останній мав значну від’ємну кореляцію з 

індексом участі у ГЛСВ (коефіцієнт кореляції = –0,31). Звідси робимо 

висновок, що країни, у яких в економіці превалює сектор виробництва (за 

співвідношенням створеної доданої вартості до ВВП), є більш залученими до 

ГЛСВ, ніж країни, в економіці яких переважає аграрний сектор. 

Ще двома макроекономічними показниками, які негативно впливають 

на індекс участі країни у ГЛСВ, є Річна інфляція, індекс споживчих цін, %  

(b* = –0,10) і Сукупний державний борг, % від ВВП (b* = –0,08). Досить 

очікувано, що країни з вищими показниками річної інфляції та співвідношення 

державного боргу до ВВП меншою мірою залучені до ГЛСВ, оскільки ці 

фактори є стримуючими відносно розвитку економіки. 

Окремо варто розглянути місце у побудованій моделі змінної Індекс 

політичної стабільності та відсутності насильства/тероризму. Її вплив на 

індекс участі у ГЛСВ не є визначальним, оскільки коефіцієнт b* = 0,07 

демонструє невисоке значення, але напрямок впливу на залежну змінну є 

позитивним. Тобто країни із вищем рівнем політичної стабільності, що, в свою 

чергу, позитивно впливає на інвестиційний клімат країни, є більшою мірою 

залученими до ГЛСВ, які тісно пов’язані з рухом прямих іноземних інвестицій. 

Ще одним цікавим питанням, що постало при побудові кореляційно-

регресійної моделі, є роль географічних факторів і, зокрема, забезпеченості 

природними ресурсами у включенні країни до ланок ГЛСВ. Зі змінних, що 

залишилися у моделі, прямо чи опосередковано цю групу факторів 

представляють дві змінні – Експорт руд і металів, % від експорту товарів, ln 
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та Землі с/г призначення, % від загальної земельної площі. Коефіцієнт b* при 

змінній Експорт руд і металів, % від експорту товарів, ln є невисоким (0,06), 

але його знак вказує на прямий зв’язок із залежною змінною. Тобто країни, які 

експортують більше руд і металів, а отже більше видобувають цих корисних 

копалин і, робимо висновок, мають більше їх покладів (за винятком країн, які 

можуть мати поклади руд і металів, але не здійснювати їх видобутку), дещо 

більшою мірою беруть участь у ГЛСВ. Також позитивний, але сильніший 

зв’язок із залежною змінною має фактор Землі с/г призначення, % від загальної 

земельної площі (b* = 0,17). Таким чином, країни із вищою часткою земель, що 

використовуються для цілей сільського господарства, також є більш 

залученими до різних видів діяльності у рамках ГЛСВ. 

Найбільшою ж за чисельністю групою змінних у побудованій 

регресійній моделі є група факторів, що представляють соціальну сферу. 

Вкрай важливу роль у включенні країни до різних видів діяльності у межах 

ГЛСВ відіграє рівень кваліфікації її робочої сили. Так, один з найвищих 

коефіцієнтів b* у моделі має змінна Висококваліфіковані працівники, % від 

зайнятого населення (b* = 0,19). Таким чином, вищі індекси участі у ГЛСВ 

мають ті країни, у яких переважає висококваліфікована робоча сила, що  

дозволяє їм спеціалізуватися на високотехнологічних галузях і видах 

діяльності, включаючись у ті ланки ГЛСВ, де створюється вища додана 

вартість. 

Крім того, на індекс участі країни у ГЛСВ впливають ще два фактори, 

що характеризують ринок праці країни, а саме Безробіття, % від робочої сили  

(b* = –0,05) та Населення віком 15-64 років, % від всього населення (b* = 0,15). 

Рівень безробіття хоч і не має сильного зв’язку із залежною змінною, втім, 

цілком очікувано, демонструє негативний вплив на ступінь залучення країни 

до ГЛСВ. Чисельність осіб працездатного віку, що за визначенням майже 

збігається з чисельністю робочої сили, має сильніший позитивний вплив на 

індекс участі у ГЛСВ, тобто чим вищою є частка працездатного населення у 

країні, тим більшою мірою ця країна залучена до ГЛСВ. 
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Важливе значення для включення країни до ланок ГЛСВ також мають 

сфера освіти та НДДКР. Так, коефіцієнт b* = 0,09 при змінній Сукупна частка 

зарахованих, вища освіта, % показує, що країни, у яких більша кількість осіб 

отримує вищу освіту, є більш залученими до ГЛСВ. Високий коефіцієнт b* у 

побудованій регресійній моделі також має змінна Витрати на НДДКР, % від 

ВВП (b* = 0,15), що демонструє сильний позитивний зв’язок із залежною 

змінною. Таким чином, збільшення витрат на НДДКР дозволяє країнам 

більшою мірою залучатися до різних видів діяльності у рамках ГЛСВ. 

 На основі побудованої кореляційно-регресійної моделі для визначення 

детермінант участі країни у ГЛСВ можемо зробити висновок про те, які 

характеристики повинна мати країна для забезпечення високого рівня 

залучення до ланок ГЛСВ. Отже, це країна, що характеризується наступними 

показниками: високою часткою доданої вартості, створеної у секторі 

виробництва; низькими інфляцією та сукупним державним боргом; високими 

частками осіб працездатного віку та висококваліфікованої робочої сили; 

низьким рівнем безробіття; значною часткою осіб з вищою освітою; високими 

витратами на НДДКР; високим індексом політичної стабільності та 

відсутності насильства/тероризму; вагомою часткою експорту руд і металів; 

істотною часткою земель сільськогосподарського призначення; великими 

обсягами торгівлі відносно ВВП; високими індексом концентрації експорту 

товарів та індексом диверсифікації імпорту товарів; низькими ставками мита. 

Отже, рівень залучення країни до ГЛСВ частково визначається 

структурними характеристиками її економіки, на які важко або неможливо 

вплинути у коротко- та середньостроковій перспективі, – це, зокрема, такі 

фактори, як галузева структура економіки, забезпеченість природними 

ресурсами. Водночас велика частка дисперсії  індексу участі у ГЛСВ 

пояснюється факторами, на які можна впливати через різні напрямки 

державної політики. Так, підвищити (або обмежити) рівень участі країни у 

ГЛСВ можна за допомогою відповідних інструментів торгової, соціальної, 

інноваційної, а також монетарної та фіскальної політики. Вибір конкретних 
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інструментів державної політики має здійснюватися відповідальними особами 

на основі ретельного аналізу позиції країни у ГЛСВ та соціально-економічних 

наслідків її участі у фрагментованому міжнародному виробництві. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Аналіз сучасних тенденцій функціонування та детермінант розміщення 

глобальних ланцюгів створення вартості дозволив зробити наступні висновки 

та узагальнення: 

1. За останні два десятиліття глобальні ланцюги створення вартості 

стали домінуючим елементом світової економіки, що охоплює розвинені 

країни та країни, що розвиваються. Переважна частка міжнародного 

виробництва товарів і послуг, світової торгівлі, зокрема торгівлі проміжними 

продуктами, та прямих іноземних інвестицій здійснюється у  межах ГЛСВ. 

2. Близько третини світового валового експорту становить додана 

вартість у вигляді іноземних проміжних продуктів, що використовуються в 

експортному виробництві. Спостерігається чітка тенденція до зростання рівня 

залучення усіх без винятку країн до фрагментованого міжнародного 

виробництва. Так, розраховані автором індекси участі у глобальних ланцюгах 

створення вартості для 63 країн  демонструють планомірне зростання за 

останні 15 років. Найвищі індекси участі мають малі відкриті економіки, такі 

як Люксембург, Тайвань, Словаччина, Угорщина, Чехія, Сінгапур, найнижчі – 

переважно великі економіки, країни-експортери сировини та країни, що 

розвиваються, зокрема Аргентина, Нова Зеландія, Хорватія, Бразилія, Кіпр, 

Колумбія, США. 

3. Незважаючи на зростання рівня залучення більшості країн усіх 

регіонів до ГЛСВ, світова торгівля в термінах доданої вартості великою мірою 

і досі зосереджена в межах окремих регіонів і регіональних інтеграційних 

угруповань. Втім, у сучасних умовах відбувається поступове послаблення 

внутрішньорегіональних зв’язків у виробництві та торгівлі і посилення власне 
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глобалізаційних процесів, що підтверджується незначним, але планомірним 

скороченням внутрішньорегіональної складової індексу участі у ГЛСВ на 

користь міжрегіональної складової. 

4. Спостерігається зростання частки іноземної доданої вартості у 

світовому експорті, а також середньої довжини глобальних ланцюгів 

створення вартості в усіх галузях. Так, найдовшими та водночас найбільш 

інтернаціоналізованими є галузі виробництва електронної й оптичної 

продукції, транспортних засобів і металургійна промисловість. Крім того, 

існує тенденція до посилення ролі малих і середніх підприємств у 

фрагментованому міжнародному виробництві, а також підвищення ролі 

послуг, які не тільки експортуються у чистому вигляді, а й втілюються в 

експортні товари. 

5. Виявлення детермінант участі країн у ГЛСВ, зокрема структурних 

характеристик економіки або інших факторів соціально-економічної сфери, 

має першочергове значення для визначення відповідних інструментів 

державної політики, зокрема, у торговій, виробничій, інвестиційний, 

фінансовій сферах, а також у сферах освіти й інфраструктури, необхідних для 

підвищення ефективності участі країни у ГЛСВ та сприяння її економічній 

модернізації. 

6. Для ідентифікації факторів, які є визначальними з точки зору участі 

країни у ГЛСВ, в існуючих наукових дослідженнях переважно застосовуються 

два підходи – на основі адаптації гравітаційної моделі міжнародної торгівлі до 

торгівлі в термінах доданої вартості та із застосуванням кореляційно-

регресійного аналізу, кожен з яких має свої переваги та недоліки.  

7. Серед факторів, що можуть впливати на участь країни у ГЛСВ,  можна  

виділити наступні: розмір внутрішнього ринку країни; рівень її розвитку; 

галузева структура виробництва; відстань до великих промислових вузлів; 

ставки мита; участь у регіональних торговельних угодах; інвестиційна 

відкритість; ефективність логістики; захист прав інтелектуальної власності; 

якість інфраструктури; якість інституцій; рівень розвитку людського капіталу. 
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У деяких дослідженнях аналіз детермінант участі країни у ГЛСВ зводиться до 

визначення мотивів, якими керуються ТНК при виборі географічного місця 

розташування своїх дочірніх компаній і формуванні власної мережі 

виробничих зв’язків. Втім, такий підхід є достатньо обмеженим, оскільки він 

не враховує особливостей включення до фрагментованого міжнародного 

виробництва малих і середніх підприємств, на які припадає вагома частка 

торгівлі проміжними продуктами у межах ГЛСВ. 

8. На основі побудованої економетричної моделі для визначення 

детермінант участі країн у глобальних ланцюгах створення вартості за 

допомогою кореляційно-регресійного аналізу, яка включає 76 потенційних 

факторів, що характеризують різні сфери економіки 63 країн за 17 років, та в 

результаті охоплює 80 тис. окремих спостережень, зроблено висновок, що 

рівень залучення країни до ГЛСВ, представлений у моделі індексом участі у 

ГЛСВ, частково визначається структурними характеристиками економіки 

країни, на які важко або неможливо вплинути у коротко- та середньостроковій 

перспективі, – зокрема, галузевою структурою економіки та забезпеченістю 

природними ресурсами. Водночас велика частка дисперсії індексу участі у 

ГЛСВ пояснюється факторами, на які можна впливати через різні напрями 

державної політики (всього 13 факторів). Так, підвищити (або обмежити) 

рівень участі країни у ГЛСВ можна за допомогою відповідних інструментів 

торгової, соціальної, інноваційної, а також монетарної та фіскальної політики.  

9. Найбільшою мірою участь країни у глобальних ланцюгах створення 

вартості пояснюють детермінанти, що відображають показники зовнішньої 

торгівлі країни, а також різні характеристики людського й інтелектуального 

капіталу країни, – включення до регресії лише окремо цих двох груп факторів 

в результаті дає коефіцієнти детермінації, відповідно, 0,38 і 0,29. Найбільший 

вплив на індекс участі у ГЛСВ мають показники обсягу зовнішньої торгівлі, 

частки виробництва у ВВП, витрат на НДДКР, частки висококваліфікованих 

працівників. Отже, за допомогою інструментів державної політики можна 

безпосередньо впливати на рівень залучення країни до ГЛСВ, а вибір таких 
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інструментів має здійснюватися відповідальними особами на основі 

ретельного аналізу позиції країни у ГЛСВ та соціально-економічних наслідків 

її участі у фрагментованому міжнародному виробництві. 

Основні результати та положення даного розділу висвітлені автором в 

таких наукових працях: [12; 16; 17; 19; 20; 171; 172]. 
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РОЗДІЛ 3 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ УЧАСТІ КРАЇН  

У ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ 

 

3.1. Вплив участі у глобальних ланцюгах створення вартості на 

економіку та соціальну сферу країн 

 

Глобальні ланцюги створення вартості, до яких різною мірою та у різний 

спосіб залучені усі країни світу, створюють передумови для соціально-

економічного розвитку суб’єктів фрагментованого міжнародного 

виробництва, а також поступової конвергенції економік розвинених країн і 

країн, що розвиваються. Завдяки участі у ГЛСВ країни мають можливість 

підвищити ВВП та рівень доходів, досягнути позитивних ефектів у соціальній 

сфері та рівні технологічного розвитку, що має особливо важливе значення для 

країн, що розвиваються. 

Втім, варто зазначити, що переваги від участі у ГЛСВ не є 

«автоматичними» [136, с. 4]. Позитивні ефекти можуть бути абсолютно 

різними для країн, що здійснюють діяльність на початкових ланках ГЛСВ, та 

країн, розташованих ближче до кінцевого споживача. Таким чином, розвинені 

країни та країни, що розвиваються, при залученні до ГЛСВ наражаються на 

різні ризики та потенційні негативні ефекти, оскільки мають істотні 

відмінності у порівняльних перевагах. Розвинені країни зазвичай долучаються 

до більш складних ланок ГЛСВ, пов’язаних з виробництвом нематеріальних 

продуктів. Тому перед цими країнами постає ризик занадто вузької 

спеціалізації економіки на секторі послуг і високотехнологічних галузях і 

скорочення робочих місць у виробництві через офшоринг суто виробничих 

ланок до країн з нижчою оплатою праці та нижчим рівнем розвитку 

технологій. Країни, що розвиваються, навпаки, переважно зосереджуються на 

матеріальному виробництві, зокрема на стадії збирання продукції. Таким 

чином, для цих країн існує ризик створення робочих місць винятково для 
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низькокваліфікованих працівників, а також небезпека спрямування економіки 

на завдання та галузі з низькою доданою вартістю, що потенційно може 

стримувати економічне зростання. 

Соціально-економічні наслідки участі країни у ГЛСВ залежать від двох 

основних груп факторів: 

 специфічні особливості ГЛСВ, у яких країна бере участь (зокрема, тип 

ГЛСВ, його організаційна структура, форма управління тощо);  

 характеристики самої країни (зокрема, її економічної, соціальної сфер, 

інституційного та бізнес-середовища тощо). 

З точки зору соціально-економічного розвитку, фахівці Світового Банку, 

ОЕСР і СОТ виділяють такі основні позитивні ефекти від участі у ГЛСВ, в 

першу чергу для країн, що розвиваються [128, с. 52-54]: 

1. Компаніям, які долучаються до ГЛСВ, не потрібно самостійно 

створювати повний цикл виробництва певного продукту. Натомість вони 

можуть сконцентруватися на здійсненні конкретного виробничого процесу 

або завдання, використовуючи власні порівняльні переваги, що дозволить їм 

інтегруватися у світову економіку значно швидше, ніж це було б можливим за 

попередньої індустріальної епохи, що має особливе значення для компаній з 

країн, що розвиваються. 

2. Участь у ГЛСВ може мати наслідком створення нових робочих місць. 

Так, наприклад, у країнах, що розвиваються, нові робочі місця створюються 

завдяки спеціалізації цих країн на окремих ланках ГЛСВ, як-от збирання 

електронної продукції (зокрема мобільних телефонів «iPhone») у Китаї, 

послуги кол-центрів в Індії та Філіппінах, виробництво взуття «Nike» у 

В’єтнамі та виробництво автомобілів і їх деталей у Мексиці і Таїланді. 

3. ГЛСВ надають можливості трансферу технологій з розвинених країн 

до країн, що розвиваються. 

Найбільш комплексне, на нашу думку, дослідження наслідків 

функціонування ГЛСВ було здійснено фахівцями ЮНКТАД, які на основі 
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власних розрахунків і проаналізованої наукової літератури оцінюють вплив 

участі країни у ГЛСВ на різні сфери, а саме [234, с. 148-174]: 

1. Створення доданої вартості – ВВП, економічне зростання, вітчизняна 

додана вартість в експорті. 

2. Зайнятість населення – створення робочих місць, отримання 

прибутків, якість зайнятості. 

3. Технологічний розвиток – поширення технологій і формування 

навичок. 

4. Соціальні наслідки та вплив на навколишнє середовище. 

5. Економічна модернізація та розвиток промисловості. 

Отже, спробуємо розглянути наслідки участі у ГЛСВ для країн у кожній 

із зазначених сфер. 

Створення доданої вартості. Виробництво товарів і послуг на експорт 

у межах ГЛСВ безпосередньо створює додану вартість і впливає на ВВП 

країни. Втім, використання іноземних проміжних продуктів у такому 

виробництві впливає на частку вітчизняної доданої вартості, а діяльність 

іноземних компаній, найчастіше – філій ТНК, призводить до того, що не вся 

вітчизняна додана вартість залишається у країні, в якій вона була створена. 

Таким чином, додана вартість, що складає доходи країни від участі у ГЛСВ, 

залежить від рівня використання іноземних проміжних продуктів, ролі 

іноземних компаній у процесі створення доданої вартості, а також стратегій 

ТНК щодо репатріації прибутків і трансфертного ціноутворення. 

За оцінками ЮНКТАД, у країнах, що розвиваються, які зазвичай є 

приймаючими країнами по відношенню до ТНК, в середньому частка 

іноземної доданої вартості в експорті складає 25%, частка вітчизняної доданої 

вартості – 75% (рис. 3.1). Близько 40-50% доданої вартості в експорті 

створюється місцевими компаніями, а філіями ТНК, що здійснюють діяльність 

у цих країнах, – близько 25-35% доданої вартості, частина якої залишається в 

країні у вигляді оплати праці та капіталу, а частина складає прибуток цих 

філій, який може як реінвестуватися в економіку приймаючої країни, так і 
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підлягати репатріації. Тому існує загроза того, що 10-15% доданої вартості, 

створеної в країні та втіленої в експорт, які складають прибуток філій ТНК, 

замість того, щоб спрямовуватися в економіку приймаючої країни, 

репатріюватимуться до країни базування ТНК. 

 

 

Рис. 3.1. Створення доданої вартості у країнах, що розвиваються, за 

джерелами походження 

Джерело: побудовано автором за даними [234, с. 150]. 

 

Якщо розглянути взаємозв’язок між обсягом репатрійованих з 

приймаючої країни прибутків та індексом участі цієї країни у ГЛСВ, 

позитивна кореляція між цими двома показниками справді існує, що 

підтверджується емпірично на основі статистичних даних для 63 країн і 

територій, для яких було розраховано індекси участі у ГЛСВ (див. 

підрозділ 2.1) і для яких наявні дані щодо відповідних статей платіжного 

балансу у статистичній базі даних МВФ [45], за 2011 р. На рис. 3.2 червона 

лінія є кривою апроксимації, що відображає взаємозв’язок між 

репатрійованими з приймаючих країн прибутками та індексами їх участі у 

ГЛСВ, представленими у вигляді натуральних логарифмів для забезпечення 

порівнюваності показників. Але привертає увагу той факт, що водночас 
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позитивна кореляція спостерігається і між обсягом реінвестованих прибутків 

та індексом участі у ГЛСВ (синя крива апроксимації на рис. 3.2). Таким чином, 

можна зробити висновок, що зі зростанням рівня залучення країни до ГЛСВ, 

що супроводжується розширенням діяльності іноземних компаній у країні, 

зокрема філій ТНК, з одного боку, зростають обсяги репатрійованих 

прибутків, що зумовлює відтік створеної доданої вартості з країни, але, з 

іншого боку, зростають і обсяги реінвестованих прибутків, тобто створеної 

доданої вартості, яка залишається в країні та сприяє подальшому розвитку 

місцевої економіки. 

 

 

Рис. 3.2. Кореляція між індексом участі країни у ГЛСВ і 

репатрійованими та реінвестованими прибутками (за статтями платіжного 

балансу) 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [40; 45]. 

 

Емпіричний аналіз показує, що участь країни у ГЛСВ також позитивно 

впливає на її економічне зростання. Розглянемо залежність темпів зростання 

ВВП на душу населення (розраховано за даними World Bank Database [46]) від 

темпів зростання індексу участі у ГЛСВ (розраховано за даними TiVA 
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яких було розраховано індекси участі у ГЛСВ (див. підрозділ 2.1). Побудована 

крива апроксимації (червона лінія на рис. 3.3) показує позитивну кореляцію 

між темпами зростання індексу участі у ГЛСВ і темпами зростання ВВП на 

душу населення. Виявлений взаємозв’язок також підтверджується 

результатами кореляційного аналізу, здійсненого фахівцями ЮНКТАД за 

даними Eora MRIO Database [36] для 187 країн (тобто як розвинених, так і 

країн, що розвиваються) за період 1990-2010 рр. [234, с. 150-151]. Крім того, 

ранжування 120 країн, що розвиваються, за темпами зростання індексу участі 

у ГЛСВ і розподіл їх на 4 групи відповідно до значень квартилей показав, що 

у країнах, у яких індекс участі у ГЛСВ зростає найшвидшими темпами  

(1-й квартиль), спостерігається і найбільше зростання ВВП на душу населення 

– в середньому 3,3%, а у країнах, що найповільніше долучаються до ГЛСВ  

(4-й квартиль) – найменше, в середньому відповідно 0,7%. І хоча позитивна 

кореляція між даними показниками не означає існування явного причинно-

наслідкового зв’язку, тим не менш можна стверджувати, що зі зростанням 

рівня залучення країни до ГЛСВ зростає і її ВВП на душу населення. 

 

 

Рис. 3.3. Кореляція між темпами зростання індексу участі у ГЛСВ і 

темпами зростання ВВП на душу населення 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [40; 46]. 
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Ще одним позитивним ефектом участі країни у ГЛСВ в контексті 

створення доданої вартості є те, що вітчизняна додана вартість в експорті 

створюється не лише тими компаніями, які безпосередньо експортують товари 

чи послуги, а й іншими вітчизняними компаніями, які залучені до процесу 

створення продукту через «зворотні» зв’язки, тобто постачання необхідних 

проміжних товарів і послуг. Ці компанії можуть здійснювати діяльність у тій 

самій галузі, що і компанія-експортер, або в інших галузях, зокрема у секторі 

послуг. Таким чином, залучення країни до ГЛСВ у певній галузі означає 

формування передумов для розвитку і зростання доходів компаній не лише 

цієї галузі, а й інших пов’язаних з нею галузей, що в результаті може 

призводити до мультиплікативного ефекту для економіки. 

Зайнятість населення. У загальному випадку зі зростанням обсягів 

зовнішньої торгівлі також зростає і зайнятість населення, оскільки 

розширення виробництва експортних товарів і послуг вимагає залучення 

додаткової робочої сили. Втім, коли мова йде про участь країни у різних видах 

діяльності у межах ГЛСВ, ефекти від такої участі для ринку робочої сили 

можуть істотно відрізнятися в залежності від специфіки самого ГЛСВ, а також 

характеру включення країни до його ланок. Такі відмінності виникають через 

те, що [234, с. 156]: 

 деякі галузі є більш працемісткими, ніж інші (наприклад, легка 

промисловість або сільське господарство порівняно з видобувною 

промисловістю); 

 навіть в межах однієї галузі окремі продуктові лінії є більш або менш 

працемісткими (наприклад, вирощування фруктів та овочів порівняно із 

вирощуванням зернових культур); 

 кількість і якість робочої сили, залученої до експортного виробництва, 

залежить від місця країни у ГЛСВ (так, наприклад, у країнах, які 

спеціалізуються на тих видах діяльності, що створюють вищу додану вартість, 

спостерігається вищий попит на висококваліфіковану робочу силу та, 

відповідно, вища оплата праці). 
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Втім, спробуємо виявити загальні тенденції, притаманні усім галузям. 

Для 63 країн і територій, для яких було розраховано індекси участі у ГЛСВ 

(див. підрозділ 2.1), розраховано темпи зростання цього індексу, а також темпи 

зростання рівня зайнятості населення (за даними статистичної бази даних 

OECD Trade in Employment Database [39]) за 1995-2011 рр. На рис. 3.4 графічно 

зображено залежність між цими двома показниками, побудована крива 

апроксимації демонструє позитивну кореляцію між темпами зростання 

індексу участі у ГЛСВ і темпами зростання рівня зайнятості населення. Отже, 

поглиблення участі країни у різних видах діяльності у межах ГЛСВ стимулює 

зростання рівня зайнятості її населення. 

 

 

Рис. 3.4. Кореляція між темпами зростання індексу участі у ГЛСВ і 

темпами зростання рівня зайнятості населення 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [39; 40]. 

 

Розглянемо також показник частки вітчизняних витрат на оплату праці, 

втілених в іноземний кінцевий попит (share of domestic labour costs embodied 

in foreign final demand), який власне показує, яка частина вартості вітчизняної 

робочої сили забезпечує експортне виробництво. Розраховані за даними 
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статистичної бази даних OECD Trade in Employment Database [39] темпи 

зростання даного показника проявляють позитивну кореляцію з темпами 

зростання індексу участі у ГЛСВ на вибірці країн, що розглядаються (рис. 3.5). 

Це означає, що вищий рівень залучення країни до фрагментованого 

міжнародного виробництва передбачає зростання тієї частини вітчизняних 

витрат на оплату праці, що втілена в експорт, спрямований на забезпечення 

іноземного кінцевого попиту.  

 

 

Рис. 3.5. Кореляція між темпами зростання індексу участі у ГЛСВ і 

темпами зростання частки вітчизняних витрат на оплату праці, втілених в 

іноземний кінцевий попит 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [39; 40]. 

 

Схожі результати показує дослідження, здійснене фахівцями ЮНКТАД, 

які у якості залежної змінної використовують розраховану ними за даними 

Eora MRIO Database [36] частку витрат на оплату праці у вітчизняній доданій 

вартості в експорті, що наближено характеризує потенційну здатність 

експорту до створення нових робочих місць [234, с. 157]. Так, дослідники 

доходять висновку, що зі зростанням участі країни у ГЛСВ, навіть якщо це 

зростання зумовлене вищим рівнем використання іноземних проміжних 
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продуктів для експортного виробництва, що саме по собі знижує вітчизняну 

частку доданої вартості в експорті, трудова складова експорту також зростає, 

причому швидшими темпами у тих країнах, у яких вищі темпи зростання 

індексу участі у ГЛСВ 

Втім, незважаючи на явні позитивні ефекти від участі країни у ГЛСВ для 

ринку робочої сили у кількісному вимірі, вплив такої участі на якість 

зайнятості населення може істотно відрізнятися між галузями та країнами. 

Оскільки провідні компанії, що очолюють ГЛСВ, передусім мають за мету 

скорочення витрат і підвищення продуктивності, МСП, особливо з країн, що 

розвиваються, часто зіштовхуються з необхідністю зниження зарплат і навіть 

погіршення умов праці, внаслідок тиску з боку провідної компанії або 

власного вибору з метою підвищення конкурентоспроможності. Таким чином, 

країни можуть наражатися на певні ризики, пов’язані зі зниженням якості 

зайнятості населення (що може відбуватися навіть на тлі зростання кількості 

зайнятих), а саме: 

 Створення робочих місць без соціальних гарантій та/або з 

несприятливими умовами праці внаслідок посилення вимог з боку провідних 

компаній щодо зниження витрат на оплату праці. Так, зокрема, замість 

створення постійних робочих місць МСП можуть наймати тимчасових 

працівників або вдаватися до аутсорсингу, що призводить до підвищення рівня 

соціальної незахищеності такої робочої сили. 

 Зниження рівня зайнятості населення через переміщення провідними 

компаніями певних видів діяльності в межах ГЛСВ з однієї країни до іншої з 

метою оптимізації витрат. У цьому випадку чим більшою мірою місцеві 

компанії будуть залучені до даного ГЛСВ і чим складніший ланцюг 

постачання буде вибудований, тим більше витрат зазнаватиме провідна 

компанія при його перенесенні до іншої країни. 

 Зайнятість в експортоорієнтованому виробництві більшою мірою 

зазнає впливу коливань глобального попиту та пропозиції (а отже залежить не 
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лише від факторів національної економіки), а також є більш вразливою у 

випадку економічної кризи. 

Технологічний розвиток. Завдяки участі у ГЛСВ країни мають 

можливість прискорити власний технологічний розвиток шляхом трансферу 

технологій від провідних компаній до місцевих МСП. Спосіб передачі 

технологій відрізняється в залежності від типу управлінських зв’язків, якими 

характеризується конкретний ГЛСВ. Оскільки форма управління ГЛСВ 

залежить від трьох факторів – ступеня складності операцій, можливості 

систематизації інформації щодо операцій та, відповідно, ефективної її 

передачі іншим учасникам, а також рівня компетентності фактичних або 

потенційних постачальників (див. підрозділ 1.1), – саме нею визначається, 

яким чином знання та технології передаються у межах ГЛСВ. Отже, 

розглянемо шляхи трансферу технологій в залежності від форми управління у 

ГЛСВ: 

 Ринкова. Постачальники отримують нові знання та навички завдяки 

підвищенню вимог, що висуваються до них з боку іноземних покупців, а також 

зворотньому зв’язку (відгукам) щодо їх діяльності. Таким чином, МСП, які 

змушені конкурувати з компаніями на іноземних ринках, здійснюють 

«навчання через експорт», що сприяє їх технологічному розвитку. Крім того, 

можливим є і «навчання через імпорт», коли імпорт високоякісних товарів чи 

послуг через вивчення втілених у них технологій дає поштовх розвитку 

власного виробництва цих продуктів. 

 Модульна. Постачальники, що мають достатній рівень 

компетентності та виробляють продукцію відповідно до технічних вимог 

замовника, отримують навички та вдосконалюють технології через 

необхідність відповідати стандартам провідної компанії ГЛСВ або галузі, а 

безпосередньо трансфер технологій втілений у відповідні технічні стандарти, 

вимоги, специфікації тощо.  

 «Споріднена». Діяльність покупців і постачальників покладається на 

складне знання та технології, які не можна легко передати або опанувати. Тому 
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усі учасники ГЛСВ зацікавлені в постійному обміні інформацією та знанням 

для отримання переваг від такого «взаємного навчання», що найчастіше 

відбувається шляхом безпосередніх двосторонніх контактів. 

 «Залежна». Постачальники не мають належного рівня 

компетентності, але складні знання та технології можуть бути систематизовані 

для подальшої передачі іншим учасникам. Тому провідні компанії часто 

вдаються до прямого трансферу технологій своїм постачальникам для 

підвищення ефективності власного ланцюга постачання, що, з одного боку, 

сприяє технологічному розвитку цих МСП, а з іншого – призводить до 

залежності від знань і технологій провідної компанії ГЛСВ. 

 Ієрархічна. Оскільки провідна компанія самостійно здійснює усі види 

діяльності в межах ГЛСВ, трансфер технологій у цьому випадку є 

внутрішньофірмовим. Зазвичай це характерно для ТНК, у яких рух технологій 

відбувається від материнської компанії до місцевих дочірніх компаній, хоча 

часто останні також беруть участь у НДДКР і створенні нового знання. 

Хоча освоєння нових знань є безперечною перевагою для учасників 

ГЛСВ, необхідно зважати на певні особливості процесу передачі технологій, 

які компанії та країни мають враховувати у власних стратегіях, зокрема: 

 Навчання не є безкоштовним. Отримання доступу до зовнішнього 

знання передбачає використання певних ресурсів місцевими компаніями для 

його виявлення, освоєння та використання [207]. 

 Не будь-яке знання є корисним. Знання, які отримують місцеві МСП 

від провідних компаній, специфічні для певного продукту або конкретного 

ГЛСВ, можуть виявитися не корисними для місцевих компаній при спробі 

виробництва власних продуктових ліній або переорієнтації на інший ГЛСВ 

[202]. 

 Існують певні ризики, пов’язані з передачею знань. Так, наприклад, 

навіть для провідних компаній ГЛСВ існує ризик того, що постачальник, 

якому були передані технології, перетвориться на конкурента, особливо за 

наявності відповідних ресурсів і належного рівня компетентності [223]. 
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 Трансфер технологій не є автоматичним. Для цього обидві сторони 

мають розробити механізми передачі знань, а компанія, що отримує 

технологію, повинна мати відповідний рівень компетентності та здатність до 

освоєння отриманих знань [163]. 

Соціальні та екологічні наслідки. Участь у ГЛСВ може мати 

позитивний вплив на соціальну сферу країни та її навколишнє середовище. 

Так, крім підвищення рівня зайнятості населення, про яке йшлося раніше, 

серед позитивних ефектів також можна виділити наступні:  

 зростання можливостей для офіційного працевлаштування; 

 скорочення рівня бідності, що набуває особливого значення для країн, 

що розвиваються; 

 створення систем екологічного управління; 

 поширення екологічно чистих технологій. 

Водночас прагнення провідних компаній ГЛСВ до скорочення витрат 

часто призводить до негативних наслідків у соціальній та екологічній сферах, 

оскільки змушує місцеві компанії, передусім у країнах, що розвиваються, 

знижувати витрати на оплату праці й екологічні витрати, шляхом створення 

менш сприятливих умов праці та зниження вимог до екологічних стандартів. 

Зокрема, такі компанії можуть вдаватися до використання примусової праці, 

дитячої праці, незаконної понаднормової праці, виплати заробітної плати 

нижче рівня мінімальної, недотримання вимог щодо охорони праці на 

виробництві тощо. Відповідальність за вирішення цих проблем лягає на 

місцеві уряди, які мають розробляти відповідну нормативно-правову базу та 

забезпечувати її імплементацію, а також власне на провідні компанії, що 

очолюють ГЛСВ, які можуть впроваджувати практику корпоративної 

соціальної відповідальності, підвищуючи вимоги до своїх постачальників, у 

т.ч. у сфері охорони праці та навколишнього середовища. 

У даному контексті цікаво розглянути явище офшорингу шкідливих 

викидів в атмосферу, тобто винесення екологічно шкідливого виробництва за 

межі країни. За розрахунками ЮНКТАД на основі бази даних Eora MRIO 
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Database [36], у розвинених країнах у 2010 р. лише 8% сукупних викидів 

оксиду вуглецю були спрямовані на задоволення іноземного кінцевого попиту, 

у той час як у країнах, що розвиваються, цей показник становив 17%  

[234, с. 164]. Якщо ж розглядати найменш розвинені країни, частка шкідливих 

викидів в атмосферу внаслідок діяльності у межах ГЛСВ у цих країнах склала 

32%, що в 4 рази більше, ніж у розвинених країнах, при тому, що загалом на 

найменш розвинені країни припадає лише 1% світових викидів оксиду 

вуглецю. Таким чином, саме країни, що розвиваються, а також найменш 

розвинені країни найбільшою мірою зазнають негативного впливу участі у 

ГЛСВ з точки зору екології, розміщуючи на власній території «брудне» 

виробництво для задоволення потреб іноземних споживачів. 

Економічна модернізація. Економічна модернізація (economic 

upgrading) визначається як процес, за допомогою якого економічні актори 

просуваються від ланок ГЛСВ з низькою доданою вартістю до тих видів 

діяльності, що створюють відносно вищу додану вартість, з метою збільшення 

переваг – прибутків, доданої вартості, можливостей, рівня безпеки тощо  

[75, с. 6; 114, с. 12]. Зазвичай в основі економічної модернізації лежить 

підвищення ефективності виробничого процесу або покращення 

характеристик продукту, що виробляється, чи виду діяльності, що 

здійснюється. Таким чином, завдяки участі у ГЛСВ країни можуть створювати 

вищу додану вартість, що є передумовою економічного зростання, втім, 

способи здійснення економічної модернізації та її результати істотно різняться 

в залежності від специфіки участі країни у ГЛСВ та обраної нею стратегії 

просування вздовж ланок фрагментованого міжнародного виробництва.  

Провідні економісти ОЕСР П. Ковальськи, Х. Лопес-Гонсалес, 

А. Рагуссіс і К. Угарте у своєму комплексному дослідженні участі країн, що 

розвиваються, у ГЛСВ серед іншого також розглядають проблему економічної 

модернізації [198, с. 33-36]. Дослідники роблять спробу оцінити вплив участі 

у ГЛСВ безпосередньо на економіку країни в контексті її економічної 

модернізації, вдаючись до її кількісного вимірювання за допомогою трьох 
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індикаторів, які відображають три основні типи економічної модернізації – 

модернізацію процесу, модернізацію продукту та функціональну 

модернізацію (див. підрозділ 1.1). Четвертий тип – ланцюгова або міжгалузева 

модернізація у даному випадку не розглядається, оскільки за допомогою 

одного індикатора вкрай складно описати економічний ефект від повної 

переорієнтації економічних суб’єктів на участь в інших ГЛСВ або галузях. 

Модернізація процесу прямо співвідноситься з підвищенням ефективності 

виробництва, у той час як інші три типи економічної модернізації 

відбуваються в контексті зміни видів діяльності і мають лише 

опосередкований вплив на зростання ефективності виробництва або обсягів 

створеної доданої вартості.  

Таким чином, індикаторами, які, хоч і наближено, відображають  

три основні типи економічної модернізації, можна вважати  

наступні [198, с. 33-34]: 

 вітчизняна додана вартість в експорті на душу населення – 

характеризує модернізацію процесу, тобто підвищення ефективності 

виробництва шляхом реорганізації виробничих систем або впровадження 

новітніх технологій; 

 індекс ускладнення експорту (export sophistication index) – 

характеризує модернізацію продукту, що полягає у переорієнтації на 

виробництво більш технологічно складних продуктів; 

 індекс концентрації експорту (export concentration index) – 

характеризує функціональну модернізацію, тобто освоєння нових видів 

діяльності або відмову від існуючих з метою підвищення загального рівня 

навичок, необхідних для економічної діяльності. 

Дослідники будують економетричну модель із застосуванням 

кореляційно-регресійного аналізу для виявлення тих факторів, які впливають 

на три типи економічної модернізації та дозволяють країні просуватися до 

ланок ГЛСВ із вищою доданою вартістю. Розрахунки здійснено на основі 

статистичних даних з баз даних Eora MRIO Database [36], UN Comtrade [41] і 
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World Bank Development Indicators [46] за 15 років для 152 країн, які поділено 

на три групи – країни з високим, середнім і низьким рівнем доходів. 

Розглянемо отримані у дослідженні результати. 

Показник вітчизняної доданої вартості в експорті на душу населення є 

важливим індикатором ефективності участі країни у ГЛСВ, оскільки він 

відображає ту частку доходів від експорту, які припадають саме на вітчизняну 

робочу силу та капітал. За результатами кореляційно-регресійного аналізу, у 

країнах усіх трьох груп зростання рівня використання іноземних проміжних 

товарів і послуг для виробництва власного експорту (тобто вищий рівень 

«зворотньої» участі у ГЛСВ) призводить до зростання вітчизняної доданої 

вартості в експорті на душу населення. Це означає, що посилення участі країни 

у ГЛСВ сприяє модернізації процесу у виробництві країни та має наслідком 

зростання доходів на душу населення. У той же час спостерігаються і певні 

відмінності щодо детермінант типу модернізації, що розглядається, у групах 

країн з різним рівнем доходів. Так, у країнах з високим рівнем доходів 

зростання вітчизняної доданої вартості в експорті на душу населення 

відбувається переважно завдяки використанню більш «вдосконалених» (за 

індексом вдосконалення експорту) проміжних продуктів, як сировинних 

товарів, так і інших товарів і послуг; у країнах з низьким рівнем доходів – 

завдяки лише більш «вдосконаленим» проміжним не сировинним продуктам; 

у країнах із середнім рівнем доходів – завядки зростанню притоку ПІІ у країну. 

Таким чином, на модернізацію процесу впливають не тільки обсяги іноземних 

проміжних продуктів в експорті, а й специфічні характеристики цих 

продуктів, зокрема ступінь їх «вдосконалення»; у випадку ж країн із середнім 

рівнем доходів головну роль у модернізації процесу відіграє залучення ПІІ до 

країни, зокрема від ТНК. 

Індекс ускладнення експорту показує, наскільки технологічно складною 

є продукція, яку виробляє країна; розраховується або для конкретного товару 

як ВВП на душу населення типової країни, що експортує даний товар  

(т. зв. індекс PRODY), або для конкретної країни як середньозважений індекс 
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PRODY експортного кошика цієї країни (т. зв. індекс EXPY для країни). 

Зазвичай товари, експортовані багатими країнами, мають високі значення 

індексу ускладнення експорту, бідними – навпаки. Результати дослідження 

показують, що на індекс ускладнення експорту позитивно впливає рівень 

«зворотньої» участі у ГЛСВ, тобто країни, які більшою мірою використовують 

іноземні проміжні продукти для виробництва експортної продукції, більш 

здатні до здійснення модернізації продукту. Так само, як і у випадку 

модернізації процесу, детермінантою індексу ускладнення експорту також є 

використання більш складних проміжних продуктів, у той час як показник 

притоку ПІІ не проявляє такого зв’язку. Водночас серед трьох груп країн 

також спостерігаються відмінності щодо способів модернізації продукту – так, 

країни з високим і середнім рівнем доходів досягають її шляхом посилення 

участі у міжнародній фрагментації виробництва (вищий рівень «зворотньої» 

участі у ГЛСВ), на відміну від країн із низьким рівнем доходів, для яких не 

виявлено такої залежності.  

Індекс концентрації експорту (Індекс Герфіндаля-Гіршмана) показує, 

наскільки широкий спектр товарів експортує країна, – нижчі значення індексу 

означають більш диверсифікований експорт, вищі значення відповідають 

експорту, сконцентрованому на невеликій кількості товарів. Здійснений 

кореляційно-регресійний аналіз свідчить про те, що на ступінь диверсифікації 

експорту як кількісної ознаки функціональної модернізації позитивно 

впливають зростання «зворотньої» участі у ГЛСВ, використання більш 

«вдосконалених» іноземних проміжних продуктів, а також зростання відстані 

до основних центрів економічної активності (тобто Китаю, США або 

Німеччини). Втім, якщо у країнах з високим рівнем доходів до диверсифікації 

експорту призводить використання більш «вдосконалених» іноземних 

проміжних продуктів, то у країнах із середнім і низьким рівнем доходів таким 

фактором є власне збільшення використання іноземних проміжних продуктів 

для виробництва експорту. 
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Отже, результати даного дослідження підтверджують той факт, що 

участь у ГЛСВ призводить до позитивних ефектів в економіці країн, 

стимулюючи процеси економічної модернізації. Так, хоча характер такого 

впливу не є однорідним серед країн із різними рівнями доходів, здійснений 

аналіз дозволяє стверджувати, що зростання рівня використання іноземних 

проміжних продуктів для виробництва експортної продукції або використання 

більш «вдосконалених» іноземних проміжних товарів і послуг має позитивний 

вплив на здійснення країною економічної модернізації. 

 

3.2. Закономірності розподілу доданої вартості між ланками 

глобальних ланцюгів створення вартості  

 

Оскільки економічна модернізація країни досягається шляхом створення 

вищої доданої вартості, постає питання, здійснення яких видів діяльності та 

завдань у межах ГЛСВ дозволяє країнам створювати вищу додану вартість. 

Спосіб розподілу доданої вартості, що створюється на різних стадіях 

виробництва товарів і послуг, узагальнено описує так звана «усміхнена крива» 

(smiling curve), яку запропонував Стен Ші, засновник ІТ-компанії «Acer», у 

1996 р. для ілюстрації ситуації з тайванськими виробниками комп’ютерної 

техніки й електроніки, що опинилися на «дні» кривої [210, с. 202]. Відповідно 

до «усміхненої кривої» (рис. 3.6), припускається, що завдання із найвищою 

доданою вартістю розташовуються на двох протилежних кінцях ГЛСВ – 

висхідних видах діяльності (upstream activities, зокрема, розробка нової 

концепції товару чи послуги, НДДКР, виробництво ключових компонентів) і 

низхідних (downstream activities, наприклад, маркетинг, продажі, 

післяпродажні послуги). Ці види діяльності є більш наукомісткими та 

здійснюються переважно у розвинених країнах. Завдання, що створюють 

найнижчу додану вартість, розташовуються посередині ГЛСВ та включають 

такі види діяльності, як виробництво комплектуючих і кінцеве збирання. Ці 

види діяльності переважно більш стандартизовані та працемісткі, 
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сконцентровані здебільшого у країнах, що розвиваються. Таким чином, для 

розвинених країн ключовим завданням економічної політики є підтримання 

спеціалізації на здійсненні тих видів діяльності, що створюють високу додану 

вартість. Для країн, що розвиваються, відповідно, головною метою є 

здійснення економічної модернізації та перехід від ланок ГЛСВ з нижчою 

доданою вартістю до ланок із вищою доданою вартістю. 

 

 

Рис. 3.6. «Усміхнена крива», що демонструє розподіл доданої вартості 

між ланками ГЛСВ 

Джерело: побудовано автором на основі [68, c. 19; 153, c. 214; 210, 

c. 202]. 

 

Деякі вчені вважають, що існує тенденція до зростання кривизни 

«усміхненої кривої» із плином часу, її трансформації від відносно плавної лінії 

до кривої U-подібної форми, за якої безпосередньо виробництво та кінцеве 

збирання складають набагато меншу частку створеної доданої  

вартості [68, с. 18]. Винесення цих працемістких видів діяльності до країн із 

дешевою робочою силою фактично знизило частку вартості кінцевих 
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вартість 

Види діяльності 

у межах ГЛСВ 

Післяпродажні 
послуги 

Довиробнича стадія: 

нематеріальні продукти 
Виробнича стадія: 

матеріальні продукти 
Післявиробнича стадія: 
нематеріальні продукти 

НДДКР 

Виробництво 

Проектування 

Логістика: 
закупівлі 

Маркетинг 

Логістика: 
дистрибуція 
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продуктів, яка створюється на даних стадіях виробництва. Крім того, коли 

компанії, які вдаються до офшорингу виробництва та кінцевого збирання, 

також застосовують свої передові технології у приймаючих країнах, додана 

вартість, що створюється на цих ланках ГЛСВ, знижується ще більше. 

Аналіз наслідків участі країни у ГЛСВ у науковій літературі переважно 

здійснюється у розрізі процесів економічної модернізації. В останніх 

дослідженнях економічна модернізація розглядається як необхідність 

створення більшої частки вітчизняної доданої вартості в експорті  

країни [198, с. 32]. Розвитку даного підходу також сприяли останні широко 

відомі дослідження виробництва мобільних телефонів «iPhone» і «Nokia N95», 

а також планшетів «iPad», у яких підкреслюється, що кінцеве збирання 

створює низьку частку доданої вартості у виробничому процесі [62; 100; 236].  

Так, наприклад, у Китаї, де розташована стадія кінцевого збирання 

мобільного телефону «iPhone 4» компанії «Apple», створена додана вартість 

становить 6,5 дол. на кожну одиницю продукції,  що складає лише 3,6% 

собівартості (179 дол.), або 1% роздрібної ціни одного «айфону» (600 дол.) 

[179, с. 4; 236, c. 2-3]. Таким чином, у випадку виробництва даного мобільного 

телефону частка доданої вартості, створена у Китаї, є набагато меншою, ніж 

створена у Кореї, Японії, США чи Німеччині, які постачають високоякісні 

компоненти, та створена власне компанію «Apple», яка займається розробкою 

концепції та дизайном (рис. 3.7).  

Схожі результати показує й інше дослідження процесу виробництва 

мобільного телефону «Nokia N95» [62]. Із загальної роздрібної ціни у 546 євро 

лише 2% припадає на кінцеве збирання, у той час як 33% приходиться на 

різноманітні компоненти, 14% – на дистрибуцію та роздрібний продаж, 4% – 

на програмне забезпечення та ліцензії, і, зрештою, 49% – на вартість, додану 

безпосередньо компанією «Nokia», включаючи кінцеве збирання, функції 

підтримки споживача та прибутки (оскільки компанія здійснювала збирання 

моделі N95 на власних підприємствах у Фінляндії та Китаї, 2% роздрібної 
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ціни, що припадає на кінцеве збирання, включені у 49% її власної доданої 

вартості).  

 

 

Рис. 3.7. Розподіл доданої вартості при виробництві «iPhone 4» 

компанією «Apple», 2011 р. 

Джерело: побудовано автором за даними [137, с. 24].  

 

У той же час розуміння економічної модернізації винятково як 

необхідності збільшення частки вітчизняної доданої вартості в експорті може 

означати занадто вузьке бачення процесу [198, с. 32]. Так, важливо розуміти, 

що істотне значення має не лише власне частка вітчизняної доданої вартості в 

експорті, а й масштаби експортної діяльності, оскільки спеціалізація на 

кінцевому збиранні та здійснення його у великих масштабах також може 

приносити значні переваги як країнам в цілому, так і компаніям зокрема. 

Наприклад, спеціалізація цілої низки азійських компаній на кінцевому 

збиранні електронних пристроїв дозволила їм залучити у регіон такі провідні 

компанії, як «Apple», «Dell», «Amazon», «Nokia», «Samsung». З точки зору цих 

азійських компаній, створення лише незначної частки доданої вартості на 
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Збирання 

(Китай) $6.5
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$90.0

Інше 

$46.0

Корея $81.0

США $24.6

Німеччина $16.1
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Матеріали
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стадії збирання (до 5%, як у випадку «iPhone 4» і «Nokia N95») від вартості 

кінцевих продуктів провідних компаній, що продаються в усьому світі, 

дозволяє отримувати значні прибутки. У якості альтернативної стратегії 

розвитку ці азійські компанії могли б розробити власний електронний 

пристрій, щоб увійти до ланок ГЛСВ, які знаходяться на кінцях «усміхеної 

кривої», для створення вищої частки доданої вартості у вартості кінцевого 

продукту. Але в цьому випадку їм довелося б захопити частку ринку, на якому 

вже присутні провідні компанії з виробництва електронної продукції, що є 

вкрай витратним або навіть неможливим, особливо для малих і середніх 

підприємств. Таким чином, з точки зору компанії, набагато більше значення 

має обсяг доданої вартості, що нею створюється, а не її частка у вартості 

кінцевого продукту.  

На рівні країни яскравим прикладом необхідності обережного 

тлумачення процесу економічної модернізації винятково як збільшення частки 

вітчизняної доданої вартості в експорті є випадок Китаю. Так, у галузі 

виробництва електронної й оптичної продукції цієї країни за період з 1995 р. 

по 2011 р. (останній рік, за який наявні статистичні дані) частка вітчизняної 

доданої вартості в експорті зросла лише з 33,3% до 46,2%, але в той же час 

обсяг даного показника у грошовому вираженні зріс більше ніж у 40 разів – з 

6,5 млрд. дол. до 265,7 млрд. дол. (рис. 3.8). Примітно, що у 1995-2003 рр., 

коли спостерігалося поступове скорочення частки вітчизняної доданої 

вартості в експорті, її абсолютні обсяги також зростали. Більше того, 

співвідношення вітчизняної складової доданої вартості в експорті Китаю та 

сукупної світової доданої вартості в експорті електронної й оптичної продукції 

стрімко збільшилось з 1,3% у 1995 р. до 21,9% у 2011 р. (розраховано за 

даними [40]). Хоча, звісно, у даному випадку не розглядається можливий 

вплив інших факторів в економіці Китаю та світу, втім, наявні статистичні дані 

дають загальне уявлення про те, як незначне збільшення вітчизняної складової 

доданої вартості в експорті або взагалі її скорочення може супроводжуватися 

істотним зростанням обсягу продажів і прибутків, а також посиленням 
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присутності на світовому ринку, як у випадку електронної й оптичної 

продукції Китаю. 

 

 

Рис. 3.8. Вітчизняна та іноземна складові доданої вартості в експорті 

електронної й оптичної продукції Китаю, 1995-2011 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [40].  

 

Варто зазначити, що розподіл доданої вартості вздовж ГЛСВ не завжди 

відповідає схемі «усміхненої кривої». Так, наприклад, фінські дослідники 

Т. Сеппала та М. Кенні дійшли висновку, що для цілої низки продуктів у 

металургійній промисловості такі види діяльності, як безпосередньо 

виробництво та кінцеве збирання, і досі створюють значну частку доданої 

вартості у кінцевій вартості продукту [208].  

Е. ван дер Марел, старший економіст Європейського центру 

міжнародної політичної економії, у своєму дослідженні взагалі заперечує 

існування «усміхненої» кривої [232]. На основі статистичних даних за 2009 р. 

для 58 країн з бази даних OECD-WTO Trade in Value Added Database [40] 

дослідник розраховує вітчизняну та іноземну частки доданої вартості в 
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експорті окремо для країн з високими та низькими індексами участі у ГЛСВ, а 

також з високими та низькими показниками відстані до кінцевого споживача. 

В результаті будується матриця розподілу доданої вартості в експорті  

(табл. 3.1), з якої видно, що відмінності у частці вітчизняної доданої вартості 

між країнами, що мають різну відстань до кінцевого споживача, є незначними, 

незалежно від значень індексу участі у ГЛСВ. Натомість простежується чітка 

залежність між часткою вітчизняної доданої вартості та величиною індексу 

участі у ГЛСВ, що цілком логічно пояснюється самим способом розрахунку 

даного індексу.  

 

Таблиця 3.1 

Матриця розподілу вітчизняної та іноземної часток  

доданої вартості в експорті країн, % 

 Індекс участі у ГЛСВ 

Низький Високий 

Відстань до 

кінцевого 

споживача 

Висока 
Вітчизняна: 81,6 

Іноземна: 18,4 

Вітчизняна: 65,5 

Іноземна: 34,5 

Низька 
Вітчизняна: 78,8 

Іноземна: 21,2 

Вітчизняна: 64,7 

Іноземна: 35,3 

Джерело: [232, с. 9]. 

 

За допомогою t-критерію Стьюдента вчений підтверджує, що 

відмінності між частками вітчизняної та іноземної доданої вартості в експорті 

окремо для країн з високими та низькими показниками відстані до кінцевого 

споживача (на противагу країнам, що мають середні значення даного 

показника) є статистично незначущими, на відміну від випадку з високими та 

низькими значеннями індексу участі у ГЛСВ [232, с. 9]. Це означає, що теза 

про створення вищої вітчизняної доданої вартості в експорті країн, що 

знаходяться на протилежних кінцях «усміхненої» кривої, у данному випадку 

емпірично не підтверджується. Варто підкреслити, що дослідження Е. ван дер 

Марела було здійснене на відносно невеликій вибірці країн за даними лише 
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одного року, тому застосування даного підходу на більшій вибірці може 

показати зовсім інші результати. Крім того, аналіз проводився узагальнено для 

всіх галузей, але, імовірно, доцільно було б також розглянути окремо різні 

галузі для виявлення їх специфічних особливостей щодо розподілу доданої 

вартості та підтвердження існування «усміхеної» кривої. 

Методику для такого аналізу процесу створення доданої вартості 

країнами на окремих стадіях виробництва у різних галузях пропонують 

дослідники М. Йє, Б. Менг і Ш. Вей [190; 237]. Даний підхід дозволяє оцінити 

взаємозв’язок між доданою вартістю, створеною внаслідок участі у ГЛСВ, та 

відстанню між виробниками та споживачами (сукупною довжиною 

виробництва). Вчені пропонують для окремої галузі певної країни побудувати 

графік, на якому по вісі ординат відкладається оплата праці за годину (змінна, 

що наближено характеризує технологічний рівень або продуктивність праці, 

вимірюється у поточних доларах США), а по вісі абсцис – відстань від 

конкретної галузі окремої країни, що бере участь у даному ГЛСВ, до кінцевого 

споживача. Розрахунки здійснюються на основі статистичних даних з бази 

даних World Input-Output Database [42], яка охоплює 41 країну та 35 галузей, 

що у сумі дає 41 × 35 = 1435 учасників даного ГЛСВ, кожен з яких 

представлений на графіку колом. Розмір кола показує абсолютне значення 

доданої вартості, створеної учасником завдяки залученню до даного ГЛСВ. 

Апроксимуюча крива будується методом локальних поліноміальних регресій, 

апроксимація зважена за значеннями створеної доданої вартості, а затінена 

область відображає довірчий інтервал навколо апроксимуючої кривої. Таким 

чином, побудова такої кривої для різних галузей дозволить з’ясувати, чи 

відповідає її форма «усміхненій» кривій, а також виявити усіх учасників 

(країни та галузі) ГЛСВ у цих галузях, їх позиції та виграш від участі.  

У своєму дослідженні 2017 р. М. Йє, Б. Менг і Ш. Вей [190] розроблену 

ними методику демонструють на прикладі побудови «усміхнених» кривих для 

декількох галузей різних країн, зокрема галузі виробництва електронної й 

оптичної продукції Китаю та Мексики, а також автомобільної промисловості 
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Німеччини та Японії, прослідковуючи динаміку розподілу доданої вартості 

вздовж цих ГЛСВ при порівнянні 1995 і 2009 рр. (останній рік, за який наявні 

статистичні дані щодо відстані до кінцевого споживача у базі даних OECD 

Global Value Chains indicators [37]). 

Побудована дослідниками апроксимуюча крива для галузі виробництва 

електронної й оптичної продукції Китаю повністю відповідає формі 

«усміхненої» кривої (рис. 3.9). Умовне позначення кожного учасника даного 

ГЛСВ на графіку складається з трилітерного коду країни та двозначного 

номеру галузі (наприклад, CHN14). З графіку видно, що у галузі виробництва 

електронної й оптичної продукції Китаю (CHN14) було створену найбільшу 

додану вартість, згодом втілену в експорт цієї продукції Китаю. Декілька 

інших галузей Китаю, що через низьку оплату праці розташувалися внизу 

«усміхненої» кривої, також отримали прибутки завдяки участі у даному ГЛСВ 

на довиробничих стадіях – це, зокрема, галузі, що постачають ресурси 

(видобувна галузь, металургійна та хімічна промисловість), та галузі сектору 

послуг (фінансові та ділові послуги, оптова торгівля).  

Галузі виробництва електронної й оптичної продукції інших країн, 

зокрема Німеччини (DEU14), США (USA14), Японії (JPN14), Кореї (KOR14), 

Тайваню (TWN14), розташовані переважно вище кривої апроксимації через 

високу оплату праці, також створили досить високі обсяги доданої вартості, 

що пояснюється фактом постачання високотехнологічних деталей і компонент 

з цих країн і цілком співвідноситься з результатами дослідження виробництва 

окремих моделей мобільних телефонів, про які йшлося раніше. Цікаво, що 

галузі сектору послуг на довиробничій і післявиробничій стадіях з високою 

оплатою праці, розташовані на протилежних кінцях «усміхненої» кривої, 

походять переважно з розвинених країн, таких як США, Японія, Корея, 

Німеччина та Франція, також створюючи суттєву частку доданої вартості. 

Якщо ж розглядати динаміку зміни позиції Китаю у ГЛСВ, що 

розглядається, за період між 1995 і 2009 рр., з рис. 3.9 видно, що просування 

до інших ланок ланцюга для цієї країни не відбулося, оплата праці також 
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залишилася приблизно на тому ж рівні, але водночас вартість, що створюється 

галуззю виробництва електронної й оптичної продукції Китаю, зросла у 

декілька разів, що призвело також до зростання обсягів доданої вартості, 

створеної в інших галузях економіки Китаю, пов’язаних з даним ГЛСВ. Таким 

чином, приєднання країни до ГЛСВ у певній галузі може не лише підвищувати 

прибутки компаній цієї галузі, а й збільшувати виграш для економіки в цілому. 

 

 

Рис. 3.9. «Усміхнена» крива для галузі виробництва електронної й 

оптичної продукції Китаю, 1995 і 2009 рр.  

Джерело: [190, с. 12]. 

1995 р. 

2009 р. 
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Зовсім протилежну прикладу Китаю форму апроксимуючої кривої 

демонструє автомобільна промисловість Німеччини (рис.3.10).  

 

 

Рис. 3.10. «Усміхнена» крива для автомобільної промисловості 

Німеччини, 1995 і 2009 рр.  

Джерело: [190, с. 13]. 

 

Висока оплата праці безпосередньо в автомобільній промисловості 

Німеччини та нижча оплата праці в галузях інших країн, розташованих на 

1995 р. 

2009 р. 



170 

 

кінцях кривої, зумовлюють форму, обернену до «усміхненої» кривої, що 

отримала назву «похмура» крива (frown curve) [128, с. 56].  

Великою мірою така форма може бути обумовлена успішним 

перетворенням Німеччини з традиційного масового виробника автомобілів на 

масового «налаштувальника» (customizer), який серед іншого пропонує 

споживачу індивідуальні рішення, що базуються на застосуванні цифрових 

технологій і штучного інтелекту. Така зміна ролі передбачає як вищу оплату 

праці, так і вищу частку створеної доданої вартості у порівнянні зі звичайними 

виробниками, що займаються збиранням продукції. Крім того, галузі, що 

знаходяться на довиробничій і післявиробничій стадіях, розташовані 

переважно в інших країнах, де створюють набагато менше доданої вартості за 

нижчої оплаті праці.  

Якщо порівнювати «похмурі» криві автомобільної промисловості 

Німеччини 1995 і 2009 рр., найбільші зміни відбулися у складі учасників 

даного ГЛСВ і кількості стадій виробництва. Так, у 1995 р. основними 

іноземними учасниками даного ГЛСВ були галузі економіки розвинених країн 

Європи, США та Японії, а у 2009 р. до виробничих процесів також долучилося 

більше галузей з інших країн, зокрема країн Східної Європи, Китаю та Кореї, 

тобто відбулося поглиблення міжнародної фрагментації виробництва в 

автомобільній промисловості Німеччини. Крім того, довжина даного ГЛСВ 

значно зросла з часом, а кривизна «похмурої» кривої істотно збільшилась, 

переважно через зростання оплати праці у Німеччині та приєднання до ГЛСВ 

на початкових і кінцевих ланках Китаю з відносно низькою оплатою праці. 

Отже, спробуємо дати власну оцінку взаємозв’язкам, які описуються 

«усміхненою» кривою, та підтвердити або спростувати її існування, 

застосувавши власний підхід, що базується на ідеях, запропонованих у 

дослідженнях Е. ван дер Марела [232] та М. Йє, Б. Менга і Ш. Вея [190]. 

Оскільки у своєму первинному вигляді «усміхнена» крива описує залежність 

створеної доданої вартості від розташування компанії або країни на окремих 

стадіях виробництва продукту у межах ГЛСВ, у якості залежної змінної, 
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значення якої відкладаємо по вісі ординат, обираємо частку вітчизняної 

доданої вартості в експорті країни (частку, а не абсолютні обсяги, для 

забезпечення порівнюваності країн з різними масштабами економіки), а в 

якості незалежної змінної (вісь абсцис) – показник відстані до кінцевого 

споживача. Таким чином, в результаті маємо отримати узагальнений варіант 

кривої, що описує взаємозв’язок між доданою вартістю, створеною країною в 

усіх галузях економіки, в її експорті та розташуванням країни ближче або далі 

від кінцевого споживача. Розрахунки здійснено на основі статистичних даних 

з баз даних OECD-WTO Trade in Value Added Database [40] і OECD Global 

Value Chains indicators [37] за 1995, 2000, 2005, 2008 і 2009 рр. (роки, за які 

наявні дані щодо відстані до кінцевого споживача в актуальній версії бази 

даних) для 58 країн (таблицю значень обох змінних подано у Додатку С). 

Таким чином, маємо 58 × 5 = 290 спостережень. 

Застосування методу поліноміальної апроксимації (поліном 2-го 

ступеню, що описується параболою) дозволило отримати криву, форма якої 

повністю відповідає формі «усміхненої» кривої (червона крива на рис. 3.11). 

Застосування поліномів вищого ступеню істотно не вплинуло на характер 

апроксимації, тому вважатимемо, що, незважаючи на помітне розпорошення 

точок на графіку, парабола досить точно описує існуючі взаємозв’язки між 

змінними. Отже, підтверджується теза про те, що країни, розташовані 

якнайдалі від кінцевого споживача (високі значення показника відстані до 

кінцевого споживача) та якнайближче до нього (низькі значення відповідного 

показника), створюють вищу частку доданої вартості, ніж країни, що мають 

середні показники відстані до кінцевого споживача і, відповідно, знаходяться 

переважно на виробничих стадіях ГЛСВ.  

Для здійснення додаткового аналізу розподілу доданої вартості вздовж 

ланок ГЛСВ розглянемо окремо три групи країн з вибірки – країни, що мають 

високі, середні та низькі значення відстані до кінцевого споживача, щоб 

оцінити, яка частка вітчизняної доданої вартості створюється країнами кожної 

групи. Умовно такий розподіл країн на групи відображатиме їх розташування 
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на передвиробничій, виробничій та післявиробничій стадіях ГЛСВ відповідно 

до відрізків «усміхненої» кривої. 

 

 

Рис. 3.11. «Усміхнена» крива, побудована методом поліноміальної 

апроксимації для усіх галузей 58 країн за 1995, 2000, 2005, 2008 і 2009 рр. 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [37; 40]. 

 

Перша спроба розбивки масиву значень відстані до кінцевого споживача 

за допомогою 33-го і 67-го персентиля (відповідні значення – 1,8 і 2), що дало 

б можливість розподілити країни на 3 групи з однаковою кількістю країн, не 

дала прийнятних результатів, імовірно через те, що більшість країн вибірки, 

для яких наявні статистичні дані, розташовані досить близько до кінцевого 

споживача, що не дає можливості достовірно оцінити додану вартість, 

створену на різних ланках ГЛСВ. Тому, зважаючи на те, що мінімальне та 

максимальне значення відстані до кінцевого споживача дорівнюють 1,49 і 3,15 

відповідно, було вирішено цей інтервал розбити на 3 рівні частини, які б 

характеризували відповідні стадії виробництва у межах ГЛСВ, що, з 

урахуванням округлення, дає такі 3 групи країн: країни, що мають відстань до 

кінцевого споживача менше 2; від 2 до 2,5; більше 2,5. Доцільність саме такого 
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розподілу країн на групи також підтверджується формою побудованої 

апроксимуючої кривої на рис. 3.11, напрямок якої змінюється на відповідних 

інтервалах.  

Для кожної групи країн розраховано середні значення частки 

вітчизняної доданої вартості в експорті (табл. 3.2). Отримані результати також 

вказують на те, що у країнах, розташованих на середніх ланках ГЛСВ, 

створюється відносно менша частка доданої вартості (по даній вибірці – 

72,4%) порівняно з країнами, розташованими на протилежних кінцях 

«усміхненої» кривої (74,7% і 78,7% відповідно). Цікаво, що розраховані для 

кожної групи країн середні індекси участі у ГЛСВ демонструють протилежну 

тенленцію – країни, розташовані на середніх ланках ГЛСВ, що переважно 

представлені безпосередньо виробничою стадією створення продукту, мають 

дещо вищі індекси участі, ніж країни на інших ланках, хоча ця тенденція не є 

настільки яскраво вираженою та частково може пояснюватися самим 

способом розрахунку індексу участі у ГЛСВ. 

 

Таблиця 3.2 

Розподіл створеної країнами доданої вартості в залежності від 

розташування вздовж ГЛСВ 

Відстань 

до кінцевого 

споживача 

Частка вітчизняної 

доданої вартості  

в експорті 

Індекс участі  

у ГЛСВ 

менше 2 74,7% 47,6 

від 2 до 2,5 72,4% 54,1 

більше 2,5 78,7% 53,3 

Джерело: розраховано та складено автором за даними [37; 40]. 

 

Втім, варто зауважити, що обсяг статистичної вибірки у даному 

дослідженні обмежений наявними статистичними даними, тому поява нових 

актуальних даних у відповідних базах даних дозволила б розширити вибірку 

та зробити повторний аналіз для остаточного підтвердження тези про 
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існування «усміхненої» кривої. Крім того, крім аналізу узагальненого варіанту 

«усміхненої» кривої для усіх галузей, доцільним також представляється 

здійснення окремих досліджень для кожної галузі для виявлення особливостей 

розподілу доданої вартості вздовж ГЛСВ, притаманних саме цим галузям (так, 

наприклад, галузі сектору послуг матимуть коротші та більш пологі 

«усміхнені» криві). 

Отже, глобальні ланцюги створення вартості змінили сам характер 

глобальної конкуренції між компаніями та країнами, які тепер прагнуть 

завоювати більшу частку ринку не лише у галузях, що створюють високу 

додану вартість, а й у видах діяльності у межах ГЛСВ, що створюють таку 

вартість. Таким чином, позиція країни у ГЛСВ стає ключовим питанням 

державної політики. Так, країни, що розвиваються, часто зіштовхуються з 

ситуацією, коли вони не здатні створювати високу додану вартість, 

здійснюючи суто виробничу діяльність, навіть за умови великих масштабів 

такої діяльності. У такому випадку ледь не єдиною можливістю підвищення 

ефективності участі країни у ГЛСВ є здійснення функціональної модернізації, 

що являє собою освоєння нових видів діяльності (або відмову від існуючих) з 

метою підвищення загального рівня навичок, необхідних для економічної 

діяльності [147, c. 1021]. Втім, зрозуміло, що оскільки процес створення 

доданої вартості відрізняється в залежності від галузі та специфіки самого 

ГЛСВ, не існує єдиної стратегії економічної модернізації для всіх країн, тому 

важливим завданням для вчених і політиків є розробка такої стратегії, яка б 

враховувала усі особливості конкретної країни та дозволила їй 

спеціалізуватися на тих галузях і видах діяльності, які створюють якнайбільшу 

додану вартість. 

 

3.3. Участь України у глобальних ланцюгах створення вартості  

 

У кожному секторі та галузі економіки створюється вітчизняна додана 

вартість, яка пізніше може бути втілена в експорт, що великою мірою визначає 
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місце країни у ГЛСВ. Розглянемо структуру економіки України відповідно до 

обсягів створеної доданої вартості як відсотку від ВВП у трьох основних 

секторах – сільському господарстві, промисловості та у секторі послуг. Як 

видно з рис. 3.12, питома вага сектору послуг у ВВП України за останні 20 

років суттєво зросла й у 2016 р. складала 59%, причому з 2001 р. по 2013 р. 

спостерігалася явна тенденція до поступового розширення даного сектору в 

економіці, яка перервалася у 2014 р. Частка промисловості у ВВП у термінах 

доданої вартості у 1996-2008 рр. коливалася на рівні 32-38%, але згодом 

почала стрімко зменшуватись і у 2016 р. складала 27%. Що стосується 

сільського господарства, питома вага цього сектору у ВВП з 2000 р. поступово 

знижувалася, але після кризи 2008-2009 рр. знову почала зростати, складаючи 

14% станом на 2016 р. 

 

 

Рис. 3.12. Структура економіки України, валова додана вартість, % від 

ВВП, 1996-2016 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [46]. 

 

Порівняння структури економіки України з деякими іншими країнами та 

групами країн за рівнем доходів подано на рис. 3.13 (останні актуальні дані 

для всіх країн у базі даних World Development Indicators [46] – за 2015 р.). Так, 
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у розвинених країнах, що мають високий рівень доходів, частка сектору 

послуг у ВВП складає 74%, а сільського господарства – лише 1,5%, у той час 

як у країнах з низьким рівнем доходів ці показники складають, відповідно, 

48% і 30%. Структура економіки України ж найбільшою мірою наближена до 

групи країн з доходами нижче середнього рівня, до якої вона і відноситься за 

класифікацією Світового Банку.  

 

 

Рис. 3.13. Структура економіки України, груп країн за рівнем доходів і 

деяких інших країн, валова додана вартість, % від ВВП, 2015 р. 

Джерело: побудовано автором за даними [46]. 

 

Цікаво, що країни-сусіди України та більшість країн Східної Європи в 

середньому мають значно меншу частку доданої вартості, що створюється у 

секторі сільського господарства, порівняно з Україною, значно вищу частку – 

у промисловості, та дещо вищу – у секторі послуг. Найбільшою ж мірою 

структура економіки України завдяки високій частці сільського господарства 

подібна до таких країн, як Бангладеш, Гондурас, Киргизстан і Марокко 

(висновки зроблені на основі аналізу структури економіки 189 країн і 
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територій, за даними World Development Indicators [46]). Отже, для 

покращення показників економічного зростання та наближення структури 

економіки до країн з високим рівнем доходів Україні необхідно збільшити 

частку доданої вартості, що створюється у секторі послуг, та знизити 

відповідний показник у сільському господарстві (примітно, що частка 

промисловості у ВВП України майже відповідає показнику країн з високим 

рівнем доходів – 25,6% і 24,4% відповідно). 

Оцінити, якою мірою Україна включена до фрагментованого 

міжнародного виробництва товарів і послуг у межах ГЛСВ, можна передусім 

за допомогою індексу участі у ГЛСВ. Для цього було розраховано індекси 

участі України у ГЛСВ, а також обидві його складові – частку іноземної 

доданої вартості в експорті (FVA) та частку вітчизняної доданої вартості в 

експорті третіх країн (DVX), за період 1993-2015 рр. (Додаток Т). Перші роки 

незалежності України не включено до аналізу через кризові явища в економіці, 

пов’язані з перехідним етапом після проголошення незалежності, та 

порушення усталених виробничих зв’язків із пострадянськими країнами, що 

унеможливлює обґрунтований аналіз участі України у регіональних або 

глобальних ланцюгах створення вартості у цей період.  

Для розрахунків було використано базу даних Eora MRIO Database [36], 

яка надає узагальнені та гармонізовані міжнародні таблиці «витрати-випуск» 

для 189 країн і 26 галузей економіки за 1990-2015 рр. (останній рік, за який 

наявні статистичні дані в актуальній версії бази даних). Ці таблиці серед 

іншого показують, у яких обсягах проміжні товари та послуги окремої галузі 

певної країни використовуються при виробництві експортних продуктів, а 

також у кінцевому споживанні іншої галузі іншої країни. Таким чином, така 

таблиця, а точніше та її частина, що характеризує торгівлю проміжними 

продуктами та безпосередньо представляє інтерес для здійснених розрахунків, 

за кожен рік містить дані щодо експорту доданої вартості, втіленої у 

проміжних продуктах, і нараховує 189 × 26 = 4914 рядків і стільки ж 

стовпчиків (всього – більше 24 тис. значень). 
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На рис. 3.14 зображено розроблену автором узагальнену схему 

використання міжнародних таблиць «витрати-випуск», що надаються базою 

даних Eora MRIO Database, для розрахунку складових індексу участі у ГЛСВ. 

Для наочності у кожній комірці реальні обсяги експорту проміжних продуктів 

замінено умовним позначенням відповідних торгових потоків: так, число до 

стрілки позначає країну (перша цифра) та галузь (друга цифра), яка здійснює 

експорт проміжних продуктів, а число після стрілки – країну (перша цифра) та 

галузь (друга цифра), яка використовує відповідні ресурси для виробництва 

власного експорту. Відповідно, якщо розраховувати індекс участі у ГЛСВ, 

наприклад, для країни 1, він буде сумою двох показників – частки іноземної 

доданої вартості в експорті (FVA), що розраховується як сума значень усіх 

комірок затінених стовпчиків на рис. 3.14, та частки вітчизняної доданої 

вартості в експорті третіх країн (DVX), яка розраховується як сума значень 

усіх комірок затінених рядків. Показники використання проміжних продуктів 

всередині країни (тобто між галузями країни 1) у данному випадку не 

враховуються, оскільки вони складають вітчизняну додану вартість в експорті. 

 

 

Рис. 3.14. Схема використання міжнародних таблиць «витрати-випуск» 

з бази даних Eora MRIO Database для розрахунку індексу участі країни у ГЛСВ 

Джерело: розроблено автором. 

 

Варто зазначити, що використання національних таблиць «витрати-

випуск», що надаються Державною службою статистики України [43], не 
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дають можливості розрахувати індекс участі у ГЛСВ, оскільки вони містять 

дані лише щодо використання проміжних продуктів окремими галузями в 

межах національної економіки. Крім того, за цими таблицями неможливо 

здійснити повноцінний галузевий аналіз, оскільки сектор промисловості 

представлений лише двома галузями – «добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів» і «переробна промисловість», при тому, що сектор послуг 

дезагрегований на 16 галузей. Розраховані індекси участі України у ГЛСВ, а 

також обидві його складові – «пряму» та «зворотню» участь – графічно 

зображено на рис. 3.15. 

 

 

Рис. 3.15. Індекси участі України у ГЛСВ, 1993-2015 рр. 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [36]. 

 

Отже, прослідковуючи динаміку участі України у ГЛСВ, можна 

виділити декілька наступних етапів: 

 1993-1997 рр. Незважаючи на трансформаційну кризу, що охопила 

економіку України, невпинне скорочення ВВП та експорту, рівень залучення 

країни до ГЛСВ у даний період залишався сталим – на рівні 25-26% за 

відносно сталого співвідношення складових індексу. У 1993-1997 рр. було 

підписано цілу низку дво- та багатосторонніх угод із країнами СНД про 
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виробничу та науково-технічну кооперацію, що потенційно могло б посилити 

позиції України принаймні у регіональних ланцюгах створення вартості. Втім, 

посилення митно-тарифного регулювання, спрямованого на захист 

вітчизняної промисловості, ймовірно, стримало зростання рівня залучення 

країни до регіональних і глобальних ланцюгів створення вартості. Основою 

участі України у ГЛСВ у цей період став експорт проміжних товарів 

металургійної та хімічної промисловості, а також проміжних послуг – послуг 

з технічного обслуговування та ремонту, оптової та роздрібної торгівлі, 

транспортних, телекомунікаційних послуг і послуг поштового зв’язку 

(відповідно до галузевого аналізу розрахованого DVX), що цілком 

співвідноситься із галузевою спеціалізацією України у складі колишнього 

СРСР та підтриманням у перші роки незалежності виробничих зв’язків, що 

склалися, з пострадянськими країнами. 

 1998-2000 рр. Даний період позначився стрімким зростанням індексу 

участі України у ГЛСВ, який у 2000 р. сягнув нового піку – 45% (порівняно з 

26% у 1997 р.), за збереження пропорцій складових «прямої» та «зворотньої» 

участі країни у ГЛСВ. Однією з передумов такого зростання стала поступова 

лібералізація імпортного режиму; крім того, у 2000 р. вперше за роки 

незалежності відбулося зростання ВВП (+5,9%) [43], що свідчило про 

позитивні тенденції в національній економіці. Цікаво, що підвищення рівня 

залучення України до ГЛСВ відбувалося на тлі відносно сталих обсягів 

зовнішньої торгівлі товарами та послугами відповідно до даних традиційної 

статистики, що надається Держкомстатом (див. рис. 3.16), та навіть незначного 

зниження експорту та імпорту у 1999 р. Це означає, що торгівля проміжними 

товарами та послугами протягом даного періоду деякою мірою «витіснила» 

торгівлю продуктами кінцевого споживання, що дозволило Україні більшою 

мірою долучитися до фрагментованого міжнародного виробництва. 

 2001-2007 рр. Період, що характеризується відносно сталим рівнем 

залучення України до ГЛСВ, з індексом участі у межах 31-35%. У 

національній економіці у ці роки спостерігалася макроекономічна стабілізація 
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та економічне зростання, ВВП країни крім сталих темпів зростання також 

демонстрував тенденцію до поступового відновлення до рівня 1990 р. (72,6% 

відносно рівня 1990 р. станом на 2007 р. [43]). Зовнішня торгівля України за 

цей період також зростала неабиякими темпами (див. рис. 3.16), але частка у 

ній проміжних продуктів залишалася майже незмінною, чим і обумовлений 

сталий рівень участі України у ГЛСВ. Варто звернути увагу на те, що ще з  

1993 р. в індексі участі у ГЛСВ домінувала частка вітчизняної доданої вартості 

в експорті третіх країн, тобто Україна у ГЛСВ більшою мірою відігравала роль 

експортера проміжних ресурсів, але у 2003 р. ця тенденція перервалася, частки 

обох складових індексу майже зрівнялися і до 2013 р. стабільно знаходились у 

межах 48-52% з періодичним незначним превалюванням тієї чи іншої 

складової (див. Додаток Т). Таким чином, з 2003 р. значно посилилась 

залежність експортного виробництва України від іноземних проміжних 

продуктів при збереженні вагомої ролі країни як експортера проміжних 

ресурсів для третіх країн у межах ГЛСВ. 

 2008 р. Цей рік варто виділити окремо через безпрецедентне 

зростання індексу участі України у ГЛСВ, який склав майже 56%. Даний 

період характеризувався продовженням позитивних тенденцій щодо 

зростання ВВП, значним притоком ПІІ в країну, а також надвисокими темпами 

зростання вартісних обсягів експорту та імпорту. Істотне зростання обсягів 

торгівлі було зумовлено в першу чергу вступом України до СОТ на початку 

2008 р. та, як наслідок, суттєвою лібералізацією зовнішньої торгівлі. Це не 

могло не позначитися і на торгівлі проміжними товарами, причому як на їх 

імпорті, що призвело до зростання «зворотньої» участі України у ГЛСВ, так і 

на експорті, що обумовило зростання «прямої» участі.  

 2009-2015 рр. Внаслідок глобальної економічної кризи у 2009 р. індекс 

участі України у ГЛСВ різко впав до 40% і протягом наступних років 

коливався навколо цього рівня, не демонструючи тенденцій до зростання;  

у 2015 р. його значення складало 38%. Примітно, що після глибокого падіння 

усіх макроекономічних показників у 2009 р., у т.ч. ВВП, а також обсягів 
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зовнішньої торгівлі, у наступні роки спостерігалося їх відновлення до 

докризового рівня. Втім, рівень залучення України до ГЛСВ залишався 

незмінним, що може свідчити про досягнення певного оптимального рівня за 

наявних характеристик національної економіки, зростання якого можливе 

лише за умови якісних змін, необхідних для здійснення економічної 

модернізації. 

 

 

Рис. 3.16. Зовнішня торгівля України товарами та послугами за 

традиційним статистичним підходом, 1996-2016 рр. 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [43]. 

 

Таким чином, за роки незалежності Україні вдалося істотно підвищити 

рівень залучення власної економіки до ГЛСВ, причому за рахунок як 

«зворотньої» участі, тобто використання іноземних проміжних продуктів в 

експортному виробництві, так і «прямої» участі, тобто експорту власних 

проміжних продуктів товарів і послуг для експортного виробництва третіх 

країн. 

Щоб з’ясувати, які галузі економіки України найбільшою мірою 

залучені до фрагментованого міжнародного виробництва, розглянемо 
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галузеву структуру зовнішньої торгівлі в термінах доданої вартості у межах 

ГЛСВ. Для цього розраховано індекси участі у ГЛСВ, а також обидві складові 

індексів, для 25 галузей економіки України за даними міжнародних таблиць 

«витрати-випуск» з бази даних Eora MRIO Database [36] за 2015 р. (рис. 3.17 і 

Додаток У). Галузь «Реекспорт та реімпорт» не включено до аналізу, оскільки 

за визначенням при здійсненні таких операцій не створюється додана вартість, 

яка лежить в основі розрахунку відповідних індексів. 

 

 

Рис. 3.17. Індекси участі у ГЛСВ окремих галузей економіки України, 

2015 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [36]. 
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Отже, найбільш залученими до фрагментованого міжнародного 

виробництва товарів і послуг є готельно-ресторанна галузь (індекс участі у 

ГЛСВ – 93,3%) і металургійна промисловість (97,0%). Високе значення 

індексу у металургії є досить очікуваним, оскільки і за традиційною 

статистикою значна частка експорту України припадає саме на цю галузь [43], 

причому експортуються переважно проміжні ресурси, які в подальшому 

переробляються в інших країнах, чим і обумовлений високий показник частки 

вітчизняної доданої вартості цієї галузі в експорті третіх країн.  

Високий індекс участі у ГЛСВ готельно-ресторанної галузі пояснюється 

власне специфікою галузі: будучи частиною ГЛСВ у галузі туризму, готельно-

ресторанна справа використовує велику частку іноземних проміжних товарів 

і, особливо, послуг (послуги туроператорів, гідів, транспортні послуги тощо), 

і таким же чином бере «пряму» участь у даному ГЛСВ, надаючи відповідні 

проміжні послуги іншим країнам, які експортують туристичні послуги. 

Крім того, досить високі індекси участі у ГЛСВ (більше 50%) 

демонструють такі галузі, як хімічна та нафтова промисловість (72,8%), галузь 

переробки відходів (64,4%), виробництво транспортних засобів (64,2%), 

видобувна промисловість (66,1%), електротехнічна промисловість і 

машинобудування (59,8%), видобувна промисловість (59,6%) деревообробна 

та паперова промисловість (52,8%).  

Втім, характер залучення цих галузей до ГЛСВ відрізняється. Так, у 

виробництві транспортних засобів і галузі переробки відходів істотно домінує 

використання іноземних проміжних товарів і послуг в експорті. У хімічній і 

нафтовій промисловості, а також в електротехнічній промисловості та 

машинобудуванні складова «зворотньої» участі є дещо вищою, ніж «прямої» 

участі, але вітчизняні проміжні ресурси також великою мірою 

використовуються в експортному виробництві інших країн. У деревообробній 

і паперовій промисловості, навпаки, дещо домінує експорт вітчизняних 

проміжних ресурсів, а от у видобувній промисловості ця частка вітчизняної 

вартості є найбільшою, що пояснюється самою специфікою галузі. 
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Найменшою ж мірою до ГЛСВ залучені галузі сільського господарства 

та рибальства – індекси участі у ГЛСВ дорівнюють, відповідно, 5,6% і 5,2%. 

Це означає, що ці галузі майже повністю забезпечуються проміжними 

товарами та послугами внутрішнього ринку, а експорт проміжних продуктів 

даних галузей також є мінімальним. 

Варто зауважити, що індекс участі у ГЛСВ відображає якісні 

характеристики залучення галузей країни до ГЛСВ, тобто показує, якою мірою 

окремі галузі орієнтовані на забезпечення потреб фрагментованого 

міжнародного виробництва. У той же час цікаво порівняти отримані 

результати з абсолютними показниками обсягу експорту кожної галузі, 

розрахованого в термінах доданої вартості за міжнародними таблицями 

«витрати-випуск» [36] (рис. 3.18 і Додаток У), що включає як вітчизняну, так 

і іноземну додану вартість, втілену в експортні товари та послуги. Перш за все 

примітно те, що готельно-ресторанна галузь, яка має найвищий індекс участі 

у ГЛСВ, водночас демонструє один з найнижчих показників обсягу експорту 

в термінах доданої вартості (132 млн дол.), тобто за високого рівня залучення 

до ГЛСВ загальні обсяги торгівлі продуктами даної галузі є невисокими. 

Схожа ситуація спостерігається у виробництві транспортних засобів (експорт 

складає 2,1 млрд дол.), галузі переробки відходів (1,1 млрд дол.), а також 

деревообробній і паперовій промисловості (2,4 млрд дол.).  

Зовсім протилежну тенденцію демонструє галузь сільського 

господарства: за найнижчого індексу участі у ГЛСВ обсяги експорту в 

термінах доданої вартості цієї галузі є одними з найвищих – 28,2 млрд дол. 

Окремо варто виділити сектор послуг, який посідає вагоме місце в 

експорті України в термінах доданої вартості. Так, найвищий обсяг експорту 

за цим статистичним підходом демонструє галузь фінансових і ділових послуг 

(30,1 млрд дол.), а на 3 найбільші галузі сектору послуг за обсягом експорту – 

фінансові та ділові послуги, роздрібну торгівлю (20,0 млрд дол.) та 

транспортні послуги (15,1 млрд дол.) – припадає майже чверть (24,6%) 

експорту в термінах доданої вартості. Цікаво, що за даними Держкомстату 
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сукупний експорт цих 3 видів послуг складає лише 10,3 млрд дол. [43], 

натомість розрахунок за доданою вартістю дає в результаті 65,3 млрд дол. Така 

суттєва різниця зумовлена, зокрема, тим, що статистичний підхід на основі 

доданої вартості у даному випадку дозволяє врахувати також додану вартість 

послуг, втілених у товари, тобто використаних при виробництві для 

подальшого експорту, на відміну від традиційного підходу, що враховує лише 

експорт послуг у чистому вигляді. 

 

 

Рис. 3.18. Обсяг експорту окремих галузей економіки України, 

розрахований у термінах доданої вартості, 2015 р., млрд дол. США 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [36]. 
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Другою за обсягами експорту в термінах доданої вартості в економіці 

України є харчова промисловість – 30,1 млрд дол., за відносно невисокого 

індексу участі у ГЛСВ (28,8%). Таке співвідношення двох показників можна 

пояснити, по-перше, великою часткою іноземних проміжних продуктів в 

експорті, а по-друге, експортом переважно товарів кінцевого споживання, які 

не враховуються при обчисленні індексу участі у ГЛСВ. Високі значення 

обсягів експорту також демонструють металургійна промисловість  

(22,0 млрд дол.), хімічна та нафтова промисловість (20,7 млрд дол.), 

електротехнічна промисловість і машинобудування (19,0 млрд дол.) при 

високих індексах участі у ГЛСВ, що означає роль цих галузей економіки 

України у фрагментованому міжнародному виробництві переважно як 

експортерів проміжних продуктів – сировинних товарів, напівфабрикатів, 

проміжних деталей і вузлів. 

Таким чином, сукупний експорт України за статистичним підходом на 

основі доданої вартості у 2015 р. склав 264,8 млрд дол. (розраховано за даними 

[36]), хоча відповідно до традиційного підходу (офіційних статистистичних 

даних) цей показник складав лише 47,8 млрд дол. [43]. Така відмінність у 

значеннях експорту пояснюється тим, що експорт у термінах доданої вартості 

розраховується як сума вітчизняної та іноземної доданої вартості, втіленої в 

експорт країною товарів і послуг, тобто враховуються усі джерела доданої 

вартості, необхідної для виробництва даних продуктів. Традиційна ж 

статистика надає дані щодо експорту лише виходячи з ринкової вартості 

конкретних товарів і послуг, що перетинають кордон країни. 

Варто зауважити, що через складність гармонізації національних 

таблиць «витрати-випуск» для створення відповідних міжнародних таблиць, 

статистичні дані з бази даних Eora MRIO Database [36] можуть бути не 

ідеально збалансованими, про що заявляють самі її розробники [66, с. 19]. Крім 

того, до країн, у яких ці таблиці відсутні (переважно країни, що розвиваються, 

та найменш розвинені країни), застосовується спеціальний алгоритм, що 

базується на методі перехресної ентропії, для заповнення відсутніх даних 
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оціночними значеннями. Втім, у цієї бази даних є велика перевага перед двома 

іншими базами даних, які також надають дані для розрахунку індексів участі 

у ГЛСВ – OECD-WTO Trade in Value Added (TiVA) Database [40] і World Input-

Output Database (WIOD) [42], – це охоплення 189 країн за 1990-2015 рр. 

порівняно з 63 країнами у TiVA та 43 – у WIOD.  

Найбільш надійною та збалансованою базою даних вважається OECD-

WTO Trade in Value Added (TiVA) Database, статистичні дані якої затверджені 

офіційними органами країн, які вона охоплює [66, с. 19]. Проте показники 

щодо участі у ГЛСВ для України у цій базі даних, на жаль, відсутні. Втім, ряд 

дослідників підтверджують, що використання бази даних Eora MRIO Database 

є достатньо надійним, коли мова йде про дослідження участі країн у ГЛСВ, а 

розраховані за нею індекси цілком співвідносяться з відповідними 

показниками, розрахованими за базою даних TiVA [66, с. 18-23; 198, с. 162]. 

На рис. 3.19 зображено результати розрахунків «зворотньої» участі у ГЛСВ за 

даними Eora і TiVA для країн і років, що є спільними для обох баз даних. 

Розташування точок вздовж лінії, проведеної під кутом 45 градусів, свідчить 

про те, що розраховані за різними базами даних показники в цілому 

співпадають, хоча для окремих країн можуть спостерігатися певні відхилення.  

 

 

Рис. 3.19. «Зворотня» участь країн у ГЛСВ, порівняння результатів 

розрахунків за даними з баз даних Eora і TiVA 

Джерело: [198, с. 157]. 
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Для оцінки рівня залучення України до ГЛСВ спробуємо також 

застосувати розроблену регресійну модель для визначення детермінант участі 

країни у ГЛСВ (див. підрозділ 2.3). Напрямок аналізу буде зворотнім – за 

відомими значеннями детермінант, зібраними з відповідних міжнародних баз 

даних (Додаток З), розрахуємо значення індексів участі України у ГЛСВ для 

періоду, за яким побудована модель, – 1995-2011 рр., а також для наступних  

5 років – 2012-2016 рр. У таблиці 3.3 містяться відповідні значення, округлені 

до 2-го знаку після коми, а також коефіцієнти побудованої регресії, за якими 

здійснюються розрахунки. Назви змінних для зручності подано у скороченому 

вигляді (повні назви див. у підрозділі 2.3 або у Додатку З); червоним виділено 

комірки з відсутніми даними. За багатьма показниками у міжнародних базах 

даних відсутні статистичні дані щодо України за 1995-1996 рр. і більш ранні 

роки, тому за цей період розрахувати індекси участі у ГЛСВ неможливо. Крім 

того, до 2002 р. Індекс політичної стабільності та відсутності 

насильства/тероризму розраховувався лише раз на 2 роки, тому відсутні 

значення за 1997, 1999 і 2001 рр. не дають можливості оцінити рівень участі 

України у ГЛСВ у ці роки. 

Отже, розраховані за побудованою регресійною моделлю індекси участі 

України у ГЛСВ за період 1998-2014 рр. коливалися у межах 52-58%. Значення 

індексів є більш сталими, оскільки побудована узагальнена модель не може 

повною мірою враховувати специфічні особливості, притаманні окремим 

країнам, зокрема кризові явища в економіці. Мова йде про різке зростання 

індексу у 2000 р. (відповідно до розрахунків за базою даних Eora MRIO 

Database) на тлі значного економічного зростання та у 2008 р. із початком 

глобальної фінансової кризи. Втім, у 2009 р. розрахований індекс участі 

України у ГЛСВ знизився в порівнянні з попередніми роками через 

негативний вплив глобальної фінансової кризи, притаманний більшості країн 

(див. підрозділ 2.1), що підтверджують і значення, отримані за Eora MRIO 

Database.  
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Розраховані за регресійною моделлю індекси участі у ГЛСВ, які в 

останні роки, що аналізуються, коливалися у межах 52-55%, є вищими за 

відповідні значення, розраховані за базою даних Eora MRIO Database, що в 

останні роки складали близько 40%. Така розбіжність може пояснюватися тим, 

що розраховані за моделлю індекси відображають потенційний, а не існуючий 

рівень залучення України до ГЛСВ, враховуючи наявні структурні 

характеристики її економіки. Зважаючи на те, що модель, відповідно до 

наявних статистичних даних, була розрахована переважно для країн із 

високим і середнім рівнем доходів, охарактеризовані у ній закономірності 

можуть відображати той оптимальний рівень залучення до ГЛСВ, якого 

досягають найбільш розвинені країни. Якщо порівняти розраховані для 

України індекси з індексами 63 країн, які охоплює база даних TiVA (див. 

Додаток В), схожі з Україною значення мають такі країни, як Болгарія (56,7% 

станом на 2011 р.), Естонія (55,7%), Латвія (52,8%), Польща (55,8%) та 

Словенія (58,8%), що є членами ЄС і мають досить подібну до України 

структуру ВВП за доданою вартістю (за винятком високої частки сільського 

господарства).  

Таким чином, оптимізація структури національної економіки, а також 

підвищення ефективності використання наявних ресурсів, природних і, в 

першу чергу, людських (що представляють велику частку детермінант у 

побудованій моделі), може сприяти зростанню рівня залучення України до 

ГЛСВ та стати поштовхом до її економічної модернізації. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Аналіз соціально-економічних наслідків участі країн у глобальних 

ланцюгах створення вартості, а також місця України у фрагментованому 

міжнародному виробництві дозволив зробити наступні висновки та 

узагальнення: 
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1. Соціально-економічні наслідки участі країни у ГЛСВ залежать від 

двох основних груп факторів – специфічних особливостей ГЛСВ, у яких країна 

бере участь, і характеристик самої країни. Завдяки участі у ГЛСВ країни мають 

можливість підвищити ВВП та рівень доходів, досягнути позитивних ефектів 

у соціальній сфері та рівні технологічного розвитку, що має особливо важливе 

значення для країн, що розвиваються. При цьому переваги від участі у ГЛСВ 

не є «автоматичними», а ефекти від такої участі можуть істотно відрізнятися 

між країнами в залежності від їх позицій у ГЛСВ. 

2. За допомогою кореляційного аналізу та побудови кривих 

апроксимації виявлено, що індекс участі у глобальних ланцюгах створення 

вартості має позитивну кореляцію з темпами зростання ВВП на душу 

населення, темпами зростання рівня зайнятості населення, обсягами 

репатрійованих і реінвестованих прибутків, темпами зростання частки 

вітчизняних витрат на оплату праці, втілених в іноземний кінцевий попит. 

Позитивним ефектом участі у ГЛСВ також є те, що компаніям, які до них 

долучаються, не потрібно самостійно створювати повний цикл виробництва 

певного продукту, а вони можуть сконцентруватися на здійсненні певного 

виробничого процесу або завдання, використовуючи власні порівняльні 

переваги. Крім того, залучення країни до ГЛСВ у певній галузі означає 

формування передумов для розвитку і зростання доходів компаній не лише 

цієї галузі, а й інших пов’язаних з нею галузей, що в результаті може 

призводити до мультиплікативного ефекту в економіці. 

3. Важливим потенційним наслідком участі країни у ГЛСВ є здійснення 

економічної модернізації, тобто просування ланцюгом до ланок, де 

створюється вища додана вартість. При цьому економічна модернізація може 

передбачати не лише збільшення частки вітчизняної доданої вартості в 

експорті, а й її абсолютних обсягів.  

4. Спосіб розподілу доданої вартості, що створюється на різних стадіях 

виробництва товарів і послуг, теоретично описує «усміхнена крива», 

відповідно до якої завдання із найвищою доданою вартістю розташовуються 
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на двох протилежних кінцях ГЛСВ – висхідних видах діяльності (зокрема, 

розробка концепції продукту, НДДКР) і низхідних (наприклад, маркетинг, 

продажі, післяпродажні послуги), а завдання, що створюють найнижчу додану 

вартість, розташовуються посередині ГЛСВ та включають такі види 

діяльності, як виробництво комплектуючих і кінцеве збирання. Водночас 

серед дослідників немає єдиної позиції стосовно існування реальних 

закономірностей, які описуються «усміхненою» кривою, підтверджених 

емпіричних шляхом. Застосування методу поліноміальної апроксимації та 

кластерного аналізу дозволило автору підтвердити відповідність схеми 

розподілу доданої вартості вздовж ланок ГЛСВ формі параболи, на кінцях якої 

створюється найвища додана вартість.  

5. Розраховані за міжнародними таблицями «витрати-випуск» індекси 

участі України у ГЛСВ за період 1993–2015 рр. свідчать про те, що з моменту 

проголошення незалежності рівень залучення України до ГЛСВ поступово 

зростав, продемонструвавши декілька пікових значень у 2000 і 2008 рр., і 

станом на 2015 р. відповідний індекс становив 38%.  

6. Відповідно до розрахованих індексів участі окремих галузей України 

у ГЛСВ, найбільшою мірою до них залучені такі галузі, як готельно-

ресторанна (індекс участі у ГЛСВ – 93,3%), металургійна промисловість 

(87,0%), хімічна та нафтова промисловість (72,8%), галузь переробки відходів 

(64,4%), виробництво транспортних засобів (64,2%). У той же час найвищі 

обсяги експорту, розраховані за статистичним підходом на основі доданої 

вартості, демонструють фінансові та ділові послуги, харчова промисловість, 

сільське господарство, металургійна, хімічна та нафтова промисловість.. 

Сукупний експорт України за цим статистичним підходом у 2015 р. склав 

264,8 млрд дол. (з урахуванням іноземної та вітчизняної доданої вартості, 

втіленої в товари та послуги), хоча відповідно до традиційного підходу 

(офіційних статистистичних даних) цей показник складав лише 47,8 млрд дол. 

7. Побудовану економетричну модель для визначення детермінант 

участі країн у глобальних ланцюгах створення вартості застосовано до 
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економіки України з метою визначення теоретично розрахованого рівня її 

участі у фрагментованому міжнародному виробництві відповідно до існуючих 

значень визначальних факторів. З’ясовано, що потенційний рівень участі 

України у глобальних ланцюгах створення вартості передбачає значення 

відповідного індексу близько 52-58%, що відповідає рівню участі таких країн 

ЄС зі схожою до України структурою економіки, як Болгарія (56,7%),  

Естонія (55,7%), Латвія (52,8%), Польща (55,8%) та Словенія (58,8%). 

Основні результати та положення даного розділу висвітлені автором в 

таких наукових працях: [12; 13; 16; 17; 18]. 

 

 



195 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації проаналізовано сучасні тенденції та закономірності 

функціонування глобальних ланцюгів створення вартості, визначено 

детермінанти та соціально-економічні наслідки участі у них країн.  

За підсумками здійсненого наукового дослідження, відповідно до поставленої 

мети та завдань, зроблено такі висновки: 

1. Концепція ГЛСВ, які виникли в результаті поглиблення міжнародного 

поділу праці, з’явилася на перетині теорій міжнародної торгівлі та прямих 

іноземних інвестицій. Вона зазнала еволюції від поняття продуктового 

ланцюга в межах концепції світ-системного аналізу й ідеї вартісного підходу 

в контексті дослідження конкурентних переваг фірми до повноцінного 

теоретико-методологічного підходу до дослідження особливостей організації 

фрагментованого міжнародного виробництва та міжнародної торгівлі 

кінцевими і проміжними товарами та послугами. Ця концепція стала основою 

для принципово нового статистичного підходу на основі торгівлі в термінах 

доданої вартості. За визначенням автора, глобальний ланцюг створення 

вартості являє собою послідовність взаємопов’язаних видів діяльності зі 

створення доданої вартості, розташованих як мінімум на двох континентах або  

у межах двох торгових блоків, що забезпечують виробництво товару чи 

послуги, починаючи з ідеї щодо їх створення та закінчуючи доставкою до 

кінцевого споживача та післяпродажним обслуговуванням. 

2. До проблеми дослідження ГЛСВ у науковій літературі існує два 

підходи: «школа міжнародників» розглядає ГЛСВ на рівні країни у рамках 

економічних досліджень, застосовуючи методи макроекономічного аналізу; 

«школа промисловців» розглядає ГЛСВ на рівні фірми у рамках досліджень з 

міжнародного бізнесу із застосуванням методів мікроекономічного аналізу. 

Методологічною основою дослідження окремих ГЛСВ є розроблена методика, 

що передбачає аналіз шістьох основоположних аспектів їх функціонування: 

структури системи «витрати-випуск», географії ГЛСВ, управлінської 
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структури, можливостей економічної модернізації, інституційного 

середовища, основних учасників і зацікавлених осіб. Показниками, які 

дозволяють кількісно оцінити окремі характеристики ГЛСВ, є індекс участі  

у ГЛСВ, показники довжини ГЛСВ і відстані до кінцевого споживача.  

3. Виникнення ГЛСВ та посилення міжнародної фрагментації 

виробництва були спричинені змінами у бізнес-середовищі та нормативно-

правовому регулюванні, а також у корпоративних стратегіях і способах 

організації бізнесу. Рушійними силами глобалізації ланцюгів створення 

вартості стали: значне зниження витрат обігу протягом останніх двох 

десятиліть; послідовна лібералізація міжнародної торгівлі й іноземних 

інвестицій; технологічний прогрес в інформаційно-комунікаційній сфері. Крім 

того, функціонування ГЛСВ повною мірою відображає специфічні риси 

сучасної світової економіки, зокрема посилення фрагментації виробництва та 

зростаючу взаємопов’язаність економік, спеціалізацію компаній і країн на 

завданнях і бізнес-функціях, а не виробництві окремих товарів, існування 

мереж глобальних покупців і глобальних постачальників. Особливості 

сучасної організації фрагментованого міжнародного виробництва необхідно 

враховувати уповноваженим органам при розробці державної політики  

у сферах торгівлі, зайнятості, національної конкурентоспроможності та 

зростання, економічної модернізації й інновацій, управління глобальними 

системними ризиками. 

4. Аналіз закономірностей функціонування ГЛСВ у контексті світової 

торгівлі в термінах доданої вартості свідчить про поглиблення фрагментації 

міжнародного виробництва, що проявляється у зростанні іноземної доданої 

вартості у світовому експорті та середньої довжини ГЛСВ у всіх галузях 

економіки, а також індексів участі у них окремих країн. Попри те, що сучасна 

світова торгівля великою мірою зосереджена в межах регіонів і регіональних 

інтеграційних об’єднань, відбувається поступове розширення 

міжрегіональних і глобальних зв’язків у виробництві та торгівлі. 

Статистичний підхід у термінах доданої вартості дозволяє стверджувати про 
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важливу роль послуг у світовій торгівлі, оскільки вони експортуються не лише 

у чистому вигляді, а й втіленими в експортні товари. Особливе місце у ГЛСВ, 

що координуються переважно ТНК, також займають малі та середні 

підприємства, які здебільшого є єдиною можливістю включення країн, що 

розвиваються, до фрагментованого міжнародного виробництва.  

5. Для ідентифікації факторів, які є визначальними з точки зору участі 

країни у ГЛСВ, у наукових дослідженнях переважно застосовуються два 

підходи – на основі адаптації гравітаційної моделі міжнародної торгівлі до 

торгівлі в термінах доданої вартості й із застосуванням кореляційно-

регресійного аналізу. Факторами, що можуть впливати на ступінь залучення 

країни до ГЛСВ, є наступні: розмір внутрішнього ринку країни; рівень її 

розвитку; галузева структура виробництва; відстань до великих промислових 

вузлів; ставки мита; участь у регіональних торговельних угодах; інвестиційна 

відкритість; ефективність логістики; захист прав інтелектуальної власності; 

якість інфраструктури; якість інституцій; рівень розвитку людського капіталу. 

У деяких дослідженнях аналіз детермінант участі країни у ГЛСВ зводиться до 

визначення мотивів, якими керуються ТНК при виборі географічного місця 

розташування своїх дочірніх компаній і формуванні власної мережі 

виробничих зв’язків; утім, такий підхід є дещо обмеженим, оскільки він не 

враховує особливостей включення до ГЛСВ малих і середніх підприємств, на 

які припадає вагома частка світової торгівлі проміжними продуктами. 

6. Застосування кореляційно-регресійного аналізу та побудова 

комплексної економетричної моделі для визначення детермінант залучення 

країн до ГЛСВ дозволили з’ясувати, що індекс участі у ГЛСВ залежить від  

15 факторів, переважно показників зовнішньої торгівлі, людського й 

інтелектуального капіталу, а також структурних характеристик економіки 

країни. Оскільки більшість визначальних факторів є такими, на які можливо 

вплинути у коротко- або середньостроковій перспективі, підвищити або 

обмежити рівень участі країни у фрагментованому міжнародному виробництві 

можна за допомогою відповідних інструментів торгової, соціальної, 
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інноваційної, монетарної та фіскальної політики. Вибір конкретних 

інструментів державної політики має здійснюватися відповідальними особами 

на основі аналізу позиції країни у ГЛСВ і соціально-економічних наслідків її 

участі у фрагментованому міжнародному виробництві. 

7. Соціально-економічні наслідки участі у ГЛСВ мають переважно 

позитивний характер, оскільки завдяки такій участі країни можуть підвищити 

створювану вітчизняну додану вартість і рівень доходів, рівень зайнятості та 

технологічного розвитку, залучити власні малі та середні підприємства до 

міжнародного виробництва, досягти економічної модернізації, що має 

особливо важливе значення для країн, які розвиваються. Водночас залучення 

до ГЛСВ, передусім на ланках з низькою доданою вартістю, несе певні ризики 

для країн-учасниць, у першу чергу у соціальній та екологічній сферах, що, 

зокрема, полягають у створенні робочих місць з несприятливими умовами 

праці, посиленні залежності рівня зайнятості від діяльності провідних 

компаній, зниження вимог до екологічних стандартів тощо. За допомогою 

кореляційного аналізу та побудови кривих апроксимації виявлено, що індекс 

участі у ГЛСВ має позитивну кореляцію з темпами зростання ВВП на душу 

населення, темпами зростання рівня зайнятості населення, обсягами 

репатрійованих і реінвестованих прибутків, темпами зростання частки 

вітчизняних витрат на оплату праці, втілених в іноземний кінцевий попит.  

8. Участь у фрагментованому міжнародному виробництві може сприяти 

економічній модернізації країни, яка у концепції ГЛСВ визначається як процес 

просування від ланок виробництва з низькою доданою вартістю до тих видів 

діяльності, що створюють відносно вищу додану вартість, з метою збільшення 

переваг – прибутків, доданої вартості тощо. Закономірності розподілу доданої 

вартості вздовж ГЛСВ описує «усміхнена крива», відповідно до якої завдання 

із найвищою доданою вартістю розташовуються на двох протилежних кінцях 

ГЛСВ – висхідних і низхідних видах діяльності, які є більш наукомісткими,  

а завдання з найнижчою доданою вартістю, що є більш працемісткими, 

розташовуються посередині ГЛСВ. Водночас істотне значення має не лише 
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частка вітчизняної доданої вартості, що створюється, в експорті, а й масштаби 

експортної діяльності, оскільки спеціалізація, наприклад, на кінцевому 

збиранні та здійснення його у великих масштабах також може мати позитивні 

наслідки для економіки країни. 

9. Розраховані за міжнародними таблицями «витрати-випуск» індекси 

участі України у ГЛСВ за період 1993–2015 рр. свідчать про те, що рівень 

залучення України до ГЛСВ поступово зростав, продемонструвавши пікові 

значення у 2000 і 2008 рр., і станом на 2015 р. цей індекс становив 38%. 

Відповідно до розрахованих індексів участі окремих галузей України у ГЛСВ, 

найбільшою мірою до них залучені готельно-ресторанна галузь, металургійна, 

хімічна та нафтова промисловість, галузь переробки відходів, виробництво 

транспортних засобів. Найвищі обсяги експорту в термінах доданої вартості 

демонструють фінансові та ділові послуги, харчова промисловість, сільське 

господарство, металургійна, хімічна та нафтова промисловість. Застосування 

побудованої економетричної моделі для визначення детермінант участі країн 

у ГЛСВ до економіки України дало можливість з’ясувати потенційний рівень 

її участі у фрагментованому міжнародному виробництві, що передбачає 

значення відповідного індексу близько 52–58% та істотно перевищує його 

фактичні значення. Таким чином, оптимізація структури національної 

економіки та підвищення ефективності використання наявних ресурсів,  

а також застосування інструментів державної політики у відповідних сферах 

може сприяти зростанню рівня залучення України до ГЛСВ та стати 

поштовхом до її економічної модернізації. 
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ДОДАТОК Б 

 

 

Рис. Б.1. Середньорічний приріст світової торгівлі товарами, світової 

торгівлі проміжними товарами та світового ВВП, 1995-2015 рр., % 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [38; 46]. 

 

 

Рис. Б.2. Світова торгівля товарами, світова торгівля проміжними 

товарами та частка світової торгівлі проміжними товарами (по допоміжній 

осі), 1995-2016 рр., трлн дол. США в поточних цінах 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [38]. 
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ДОДАТОК В 

Таблиця В.1 

Розраховані значення індексу участі у ГЛСВ  

та його складові, 1995 і 2011 рр., % 

Країна 
Індекс участі у 

ГЛСВ 

Частка іноземної 

доданої вартості 

в експорті країни 

 

Частка 

вітчизняної 

доданої вартості 

в експорті 

третіх країн 

Зростання 

індексу 

участі у 

ГЛСВ 

 1995 2011 1995 2011 1995 2011 2011/1995 

Люксембург 54,81 71,03 41,03 59,02 13,78 12,01 29,59 

Словаччина 50,75 67,40 31,79 46,73 18,96 20,67 32,81 

Угорщина 43,48 65,18 30,02 48,48 13,46 16,70 49,91 

Чехія 47,82 64,81 30,36 45,09 17,46 19,72 35,53 

Корея 39,12 62,17 22,31 41,63 16,81 20,54 58,92 

Ісландія 33,88 60,08 18,84 33,23 15,04 26,85 77,33 

Ірландія 51,32 59,32 38,37 43,51 12,95 15,81 15,59 

Норвегія 45,95 58,99 19,93 17,22 26,02 41,77 28,38 

Словенія 46,42 58,82 32,29 36,11 14,13 22,71 26,71 

Бельгія 48,91 58,46 31,00 34,37 17,91 24,09 19,53 

Нідерланди 44,41 58,19 26,74 31,55 17,67 26,64 31,03 

Фінляндія 44,68 57,56 24,02 34,60 20,66 22,96 28,83 

Данія 39,96 57,14 23,18 32,83 16,78 24,31 42,99 

Польща 36,07 55,75 16,06 32,29 20,01 23,46 54,56 

Естонія 50,97 55,72 36,70 35,12 14,27 20,60 9,32 

Швеція 45,03 53,92 26,23 29,06 18,80 24,86 19,74 

Латвія 40,54 52,75 22,68 28,61 17,86 24,14 30,12 

Австрія 38,69 52,45 21,37 27,62 17,32 24,83 35,56 

Чилі 33,94 52,13 14,11 20,21 19,83 31,92 53,59 

Португалія 39,96 50,54 27,27 32,58 12,69 17,96 26,48 

Німеччина 35,72 49,97 14,82 25,62 20,90 24,35 39,89 

Велика 

Британія 

37,39 48,06 18,19 22,93 19,20 25,13 28,54 

Італія 32,61 47,71 17,19 26,41 15,42 21,30 46,30 

Швейцарія 35,79 47,53 17,54 21,70 18,25 25,83 32,80 

Японія 29,26 47,51 5,62 14,70 23,64 32,81 62,37 

Франція 35,27 47,28 17,16 25,01 18,11 22,27 34,05 

Мексика 38,41 46,82 27,28 31,69 11,13 15,13 21,90 

Іспанія 33,51 46,77 19,12 26,79 14,39 19,98 39,57 

Ізраїль 34,65 44,59 22,30 25,03 12,35 19,56 28,69 

Австралія 30,30 43,63 11,97 13,75 18,33 29,88 43,99 
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(продовження табл. В.1) 

Країна 
Індекс участі у 

ГЛСВ 

Частка іноземної 

доданої вартості 

в експорті країни 

 

Частка 

вітчизняної 

доданої вартості 

в експорті 

третіх країн 

Зростання 

індексу 

участі у 

ГЛСВ 

 1995 2011 1995 2011 1995 2011 2011/1995 

Греція 28,21 43,33 16,25 24,93 11,96 18,40 53,60 

Канада 35,40 42,62 24,38 23,56 11,02 19,06 20,40 

Туреччина 22,24 41,11 8,90 25,68 13,34 15,43 84,85 

США 30,80 40,13 11,43 14,97 19,37 25,16 30,29 

Нова Зеландія 27,68 33,40 16,83 16,81 10,85 16,59 20,66 

Тайвань, 

Китай 

46,19 67,63 30,65 43,51 15,54 24,12 46,42 

Сінгапур 54,56 61,68 42,31 41,73 12,25 19,95 13,05 

Малайзія 45,98 60,47 30,42 40,58 15,56 19,89 31,51 

Болгарія 44,74 56,65 29,99 39,82 14,75 16,83 26,62 

Таїланд 36,20 54,41 24,21 38,96 11,99 15,45 50,30 

Мальта 58,07 54,26 49,99 36,97 8,08 17,29 -6,56 

Росія 38,01 52,45 12,87 13,65 25,14 38,80 37,99 

В'єтнам 34,22 52,31 21,62 36,33 12,60 15,98 52,86 

Туніс 36,91 51,05 24,69 32,38 12,22 18,67 38,31 

Філіппіни 42,57 51,03 29,81 23,53 12,76 27,50 19,87 

Румунія 38,29 49,18 21,17 24,40 17,12 24,78 28,44 

Камбоджа 30,62 48,76 12,73 36,81 17,89 11,95 59,24 

Перу 32,48 48,65 9,85 11,79 22,63 36,86 49,78 

Китай 40,89 47,77 30,98 32,11 9,91 15,66 16,83 

Литва 40,49 47,19 24,57 23,71 15,92 23,48 16,55 

Бруней 28,21 46,94 7,28 4,27 20,93 42,67 66,39 

ПАР 33,63 46,00 13,12 19,51 20,51 26,49 36,78 

Саудівська 

Аравія 

31,46 45,72 4,20 3,31 27,26 42,41 45,33 

Коста-Ріка 33,09 44,73 22,01 27,77 11,08 16,96 35,18 

Гонконг, 

Китай 

36,99 43,64 21,56 20,41 15,43 23,23 17,98 

Індонезія 28,40 43,59 11,97 11,98 16,43 31,61 53,49 

Індія 22,90 43,18 9,33 24,03 13,57 19,15 88,56 

Марокко 29,34 41,79 18,86 25,60 10,48 16,19 42,43 

Колумбія 23,75 38,62 8,46 7,65 15,29 30,97 62,61 

Кіпр 31,88 38,56 20,81 21,44 11,07 17,12 20,95 

Бразилія 23,10 35,62 7,81 10,72 15,29 24,90 54,20 

Хорватія 35,32 34,11 20,78 20,15 14,54 13,96 -3,43 

Аргентина 18,08 30,85 5,73 14,07 12,35 16,78 70,63 

Решта країн 

світу 

32,06 44,38 13,30 10,50 18,80 33,90 38,43 

Джерело: розраховано та складено автором за даними [40]. 
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Таблиця В.2 

Значення індексу участі у ГЛСВ та їх відсоткова зміна, 

 2008, 2009 і 2011 рр., % 

Країна 2008 2009 2011 2009/2008 2011/2008 

Австралія 42,97  37,99  43,63  -11,59  1,54  

Австрія 51,59  46,97  52,45  -8,96  1,67  

Бельгія 59,03  52,18  58,46  -11,60  -0,97  

Канада 40,29  37,88  42,62  -5,98  5,78  

Чилі 53,57  49,01  52,13  -8,51  -2,69  

Чехія 62,06  58,57  64,81  -5,62  4,43  

Данія 57,40  51,83  57,14  -9,70  -0,45  

Естонія 53,28  48,95  55,72  -8,13  4,58  

Фінляндія 56,31  51,84  57,56  -7,94  2,22  

Франція 46,50  41,73  47,28  -10,26  1,68  

Німеччина 48,58  44,63  49,97  -8,13  2,86  

Греція 43,93  36,99  43,33  -15,80  -1,37  

Угорщина 62,65  60,20  65,18  -3,91  4,04  

Ісландія 58,45  53,62  60,08  -8,26  2,79  

Ірландія 58,67  56,48  59,32  -3,73  1,11  

Ізраїль 45,48  39,63  44,59  -12,86  -1,96  

Італія 46,08  40,81  47,71  -11,44  3,54  

Японія 47,56  43,83  47,51  -7,84  -0,11  

Корея 63,63  58,94  62,17  -7,37  -2,29  

Латвія 51,35  46,17  52,75  -10,09  2,73  

Люксембург 70,93  67,10  71,03  -5,40  0,14  

Мексика 45,93  44,97  46,82  -2,09  1,94  

Нідерланди 56,20  51,33  58,19  -8,67  3,54  

Нова Зеландія 35,60  30,89  33,40  -13,23  -6,18  

Норвегія 55,99  53,43  58,99  -4,57  5,36  

Польща 52,79  48,07  55,75  -8,94  5,61  

Португалія 50,24  44,42  50,54  -11,58  0,60  

Словаччина 65,93  62,27  67,40  -5,55  2,23  

Словенія 56,89  50,52  58,82  -11,20  3,39  

Іспанія 46,31  40,07  46,77  -13,47  0,99  

Швеція 54,43  50,37  53,92  -7,46  -0,94  

Швейцарія 47,79  44,00  47,53  -7,93  -0,54  

Туреччина 40,06  35,02  41,11  -12,58  2,62  

Велика Британія 45,30  42,25  48,06  -6,73  6,09  

США 40,58  35,96  40,13  -11,38  -1,11  

Аргентина 31,11  28,47  30,85  -8,49  -0,84  

Бразилія 36,32  31,08  35,62  -14,43  -1,93  

Бруней 47,15  40,73  46,94  -13,62  -0,45  
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(продовження табл. В.2) 

Країна 2008 2009 2011 2009/2008 2011/2008 

Болгарія 59,96  50,40  56,65  -15,94  -5,52  

Камбоджа 51,49  46,67  48,76  -9,36  -5,30  

Китай 48,42  45,42  47,77  -6,20  -1,34  

Колумбія 36,96  33,86  38,62  -8,39  4,49  

Коста-Ріка 48,36  44,61  44,73  -7,75  -7,51  

Хорватія 33,91  30,07  34,11  -11,32  0,59  

Кіпр 40,44  36,91  38,56  -8,73  -4,65  

Гонконг, Китай 46,13  42,44  43,64  -8,00  -5,40  

Індія 42,00  38,62  43,18  -8,05  2,81  

Індонезія 42,35  39,27  43,59  -7,27  2,93  

Литва 46,19  41,87  47,19  -9,35  2,16  

Малайзія 60,40  58,88  60,47  -2,52  0,12  

Мальта 61,68  57,86  54,26  -6,19  -12,03  

Марокко 40,74  33,94  41,79  -16,69  2,58  

Перу 48,39  42,45  48,65  -12,28  0,54  

Філіппіни 58,93  53,58  51,03  -9,08  -13,41  

Румунія 50,37  44,43  49,18  -11,79  -2,36  

Росія 52,96  46,74  52,45  -11,74  -0,96  

Саудівська Аравія 44,78  40,57  45,72  -9,40  2,10  

Сінгапур 58,97  60,67  61,68  2,88  4,60  

ПАР 49,17  41,41  46,00  -15,78  -6,45  

Тайвань, Китай 69,66  64,08  67,63  -8,01  -2,91  

Таїланд 54,78  50,60  54,41  -7,63  -0,68  

Туніс 50,67  44,10  51,05  -12,97  0,75  

В'єтнам 53,02  49,66  52,31  -6,34  -1,34  

Решта країн світу 43,55  39,49  44,38  -9,32  1,91  

Джерело: розраховано та складено автором за даними [40]. 
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ДОДАТОК Г 

Таблиця Г.1 

Внутрішньорегіональна та міжрегіональна складові частки 

іноземної доданої вартості в експорті країн регіонів і регіональних 

інтеграційних об’єднань, 1995 і 2011 рр. 

Регіон або 

регіональне 

інтеграційне 

об’єднання 

Внутрішньо-

регіональна 

складова, 

1995 р. 

Міжрегіональна 

складова,  

1995 р. 

Внутрішньо-

регіональна 

складова, 

2011 р. 

Міжрегіональна 

складова,  

2011 р. 

Європа 94,0 6,0 89,5 10,5 

Східна та 

Південно-

Східна Азія 

89,9 10,1 81,7 18,3 

Південна та 

Центральна 

Америка 

92,1 7,9 89,8 10,2 

Інші регіони 89,3 10,7 90,3 9,7 

ЄС 92,4 7,6 85,4 14,6 

АСЕАН 75,6 24,4 71,6 28,4 

АТЕС 94,8 5,2 90,2 9,8 

НАФТА 91,3 8,7 89,0 11,0 

Джерело: розраховано та складено автором за даними [40]. 

 

Таблиця Г.2 

Внутрішньорегіональна та міжрегіональна складові частки 

вітчизняної доданої вартості в експорті третіх країн, 1995 і 2011 рр. 

Регіон або 

регіональне 

інтеграційне 

об’єднання 

Внутрішньо-

регіональна 

складова, 

1995 р. 

Міжрегіональна 

складова, 

1995 р. 

Внутрішньо-

регіональна 

складова, 

2011 р. 

Міжрегіональна 

складова, 

2011 р. 

Європа 95,4 4,6 92,1 7,9 

Східна та 

Південно-

Східна Азія 

91,0 9,0 90,1 9,9 

Південна та 

Центральна 

Америка 

86,5 13,5 79,1 20,9 

Інші регіони 84,5 15,5 77,6 22,4 

ЄС 94,4 5,6 91,0 9,0 

АСЕАН 87,8 12,2 80,8 19,2 

АТЕС 94,0 6,0 91,3 8,7 

НАФТА 91,3 8,7 89,0 11,0 

Джерело: розраховано та складено автором за даними [40]. 
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Рис. Г.1. Частка внутрішньорегіональної складової вітчизняної доданої 

вартості в експорті третіх країн, деякі регіони та регіональні інтеграційні 

об’єднання, 1995-2011 рр. 

Джерело: розраховано автором за даними [40]. 
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ДОДАТОК Д 

Таблиця Д.1 

Частка іноземної доданої вартості у світовому експорті,  

за галузями, 1995 і 2011 рр., % 

Галузь 1995 2011 Приріст, % 

Виробництво електронної й оптичної продукції 27,85 41,05 47,41 

Виробництво транспортних засобів 26,66 36,03 35,14 

Хімічна промисловість 22,06 35,38 60,36 

Металургійна промисловість 24,04 33,71 40,26 

Машинобудування 20,68 29,90 44,61 

Інші виробничі галузі 22,40 27,65 23,41 

Легка промисловість 24,14 27,30 13,10 

Електро-, газо- та водопостачання 11,69 24,37 108,55 

Будівельна галузь 19,62 23,09 17,65 

Деревообробна та паперова промисловість 17,16 22,78 32,73 

Харчова промисловість 18,39 22,28 21,13 

Транспортні та телекомунікаційні послуги 12,18 19,89 63,25 

Фінансові послуги 8,33 15,45 85,43 

Сільське господарство 10,48 14,24 35,94 

Ділові послуги та послуги, пов'язані з нерухомістю 7,96 12,90 62,00 

Суспільні, соціальні та особисті послуги 8,46 11,24 32,84 

Оптова та роздрібна торгівля; готельно-ресторанна 

справа 

7,77 10,35 33,14 

Видобувна промисловість 6,36 6,00 -5,67 

Промисловість 22,43 29,65 32,22 

Послуги 9,40 13,97 48,52 

Джерело: розраховано та складено автором за даними [40]. 
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ДОДАТОК Е 

Таблиця Е.1 

Частки вітчизняної (DVA) й іноземної (FVA) доданої вартості  

сектору послуг в експорті країн ОЕСР і країн, що не є членами ОЕСР, 

1995 і 2011 рр., % 

Країна 

FVA DVA VA FVA DVA VA VA DVA/VA FVA/VA 

1995 1995 1995 2011 2011 2011 
2011- 

1995 
2011 2011 

Світ 8,6 41,7 50,3 11,3 37,6 48,9 -1,4 76,9 23,1 

Країни 

ОЕСР 8,2 43,6 51,8 11,9 42,2 54,1 2,3 78,0 22,0 

Люксембург 29,6 46,4 76,1 49,1 36,9 86,0 9,9 42,9 57,1 

Ірландія 20,7 25,4 46,1 33,1 34,1 67,2 21,1 50,8 49,2 

Данія 13,6 44,0 57,6 20,8 44,6 65,4 7,8 68,2 31,8 

Греція 7,1 51,1 58,1 11,3 53,7 65,0 6,8 82,6 17,4 

Бельгія 15,6 39,9 55,5 17,9 47,1 64,9 9,4 72,5 27,5 

Велика 

Британія 9,0 44,3 53,3 11,4 52,1 63,5 10,2 82,1 17,9 

Франція 8,2 47,6 55,8 11,6 51,0 62,6 6,8 81,5 18,5 

Швейцарія 8,2 49,0 57,2 11,5 50,9 62,4 5,3 81,5 18,5 

Латвія 10,6 44,2 54,7 15,0 46,2 61,2 6,5 75,5 24,5 

Ізраїль 11,1 47,9 59,0 12,0 48,9 61,0 2,0 80,2 19,8 

Естонія 18,4 36,5 54,9 19,4 41,1 60,5 5,6 67,9 32,1 

Швеція 13,2 36,7 49,9 15,5 43,9 59,3 9,4 73,9 26,1 

Іспанія 8,8 45,5 54,3 12,6 46,7 59,2 4,9 78,8 21,2 

Ісландія 9,1 38,9 48,1 19,3 39,0 58,3 10,2 66,9 33,1 

Португалія 12,4 39,8 52,2 14,5 43,2 57,7 5,5 74,9 25,1 

Нова 

Зеландія 9,6 45,0 54,6 8,0 49,6 57,6 3,1 86,1 13,9 

Австрія 10,8 46,9 57,7 13,0 43,9 56,9 -0,8 77,1 22,9 

Нідерланди 12,4 40,4 52,7 14,6 41,9 56,4 3,7 74,2 25,8 

США 5,0 48,5 53,5 5,9 49,8 55,7 2,2 89,5 10,5 

Італія 8,4 44,9 53,3 12,0 43,1 55,1 1,8 78,2 21,8 

Фінляндія 11,9 31,1 43,0 17,6 37,1 54,7 11,7 67,8 32,2 

Туреччина 3,7 49,1 52,8 10,7 43,1 53,8 1,0 80,1 19,9 

Словенія 15,0 31,4 46,4 17,6 35,8 53,5 7,1 67,0 33,0 

Польща 7,3 39,3 46,6 15,2 37,2 52,4 5,9 70,9 29,1 

Угорщина 15,4 37,8 53,2 23,8 27,6 51,4 -1,8 53,7 46,3 

Німеччина 7,2 41,6 48,8 12,8 37,7 50,5 1,7 74,7 25,3 

Японія 2,6 48,8 51,3 5,5 45,0 50,4 -0,9 89,1 10,9 

Чехія 14,1 34,9 49,0 21,1 27,1 48,1 -0,9 56,2 43,8 

Словаччина 14,5 33,8 48,3 19,9 27,1 47,0 -1,3 57,7 42,3 

Австралія 5,9 43,1 49,0 5,6 40,9 46,5 -2,4 87,9 12,1 

Канада 10,4 32,3 42,7 10,1 34,4 44,5 1,8 77,3 22,7 

Корея 9,5 38,7 48,2 15,0 25,3 40,3 -7,9 62,7 37,3 
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(продовження табл. Е.1) 

Країна 

FVA DVA VA FVA DVA VA VA DVA/VA FVA/VA 

1995 1995 1995 2011 2011 2011 
2011- 

1995 
2011 2011 

Норвегія 11,0 35,3 46,3 9,7 29,6 39,3 -7,0 75,3 24,7 

Мексика 10,7 31,8 42,5 12,7 25,1 37,8 -4,7 66,4 33,6 

Чилі 6,9 37,3 44,2 7,7 28,9 36,6 -7,6 78,9 21,1 

Країни, що 

не є членами 

ОЕСР 9,9 35,0 44,9 10,4 30,3 40,6 -4,3 74,5 25,5 

Гонконг, 

Китай 13,1 67,2 80,3 12,9 76,4 89,3 9,0 85,5 14,5 

Кіпр 11,9 64,6 76,5 13,4 71,1 84,5 7,9 84,2 15,8 

Мальта 24,8 32,7 57,4 26,8 51,5 78,3 20,9 65,7 34,3 

Хорватія 8,8 47,4 56,2 9,3 58,1 67,4 11,2 86,2 13,8 

Сінгапур 21,8 38,5 60,2 24,7 41,8 66,5 6,3 62,8 37,2 

Литва 12,5 40,4 52,8 11,9 48,9 60,8 7,9 80,4 19,6 

Індія 3,7 44,8 48,4 9,8 47,9 57,7 9,3 83,0 17,0 

Коста-Ріка 9,7 34,8 44,5 10,9 45,3 56,2 11,7 80,6 19,4 

Камбоджа 6,3 27,6 33,9 19,7 35,5 55,2 21,3 64,3 35,7 

Туніс 11,5 43,7 55,2 16,0 34,5 50,5 -4,7 68,3 31,7 

Болгарія 14,9 35,8 50,6 17,7 31,6 49,3 -1,4 64,1 35,9 

Бразилія 3,5 48,2 51,7 4,8 44,0 48,8 -2,9 90,2 9,8 

Філіппіни 13,7 36,4 50,1 9,0 39,6 48,6 -1,5 81,4 18,6 

Тайвань, 

Китай 13,4 35,0 48,3 16,7 30,4 47,1 -1,3 64,5 35,5 

ПАР 5,7 39,1 44,8 7,2 37,8 44,9 0,1 84,1 15,9 

Марокко 6,4 31,7 38,1 8,0 36,8 44,8 6,7 82,2 17,8 

Аргентина 2,8 50,7 53,6 6,2 37,1 43,3 -10,3 85,7 14,3 

Таїланд 11,8 38,8 50,6 17,0 26,2 43,2 -7,4 60,7 39,3 

Росія 5,7 37,9 43,5 6,6 35,8 42,4 -1,2 84,5 15,5 

Китай 15,5 27,6 43,1 14,3 27,7 41,9 -1,2 66,0 34,0 

Малайзія 15,7 28,9 44,6 17,9 24,0 41,8 -2,8 57,2 42,8 

Румунія 9,3 31,8 41,0 11,4 30,0 41,4 0,3 72,5 27,5 

В'єтнам 10,1 35,6 45,7 15,1 23,1 38,2 -7,5 60,5 39,5 

Індонезія 5,8 34,1 39,9 4,7 24,3 29,0 -10,9 83,7 16,3 

Перу 4,0 37,7 41,7 4,2 23,8 28,1 -13,7 85,0 15,0 

Колумбія 3,8 36,1 39,9 3,4 22,8 26,2 -13,7 87,0 13,0 

Бруней 3,7 16,2 19,9 2,5 8,0 10,5 -9,4 75,9 24,1 

Саудівська 

Аравія 2,8 13,0 15,8 2,0 7,0 9,0 -6,8 78,1 21,9 

Решта країн 

світу 6,2 29,3 35,5 4,8 24,5 29,3 -6,2 83,6 16,4 

Джерело: розраховано та складено автором за даними [40]. 
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ДОДАТОК Ж 

Таблиця Ж.1 

Відстань до кінцевого споживача, 1995, 2000, 2005, 2008, 2009 рр. 

Країна 1995 2000 2005 2008 2009 2009/1995 2008/1995 2009/2008 

Бруней 2,36 2,73 2,93 3,15 2,87 21,66% 33,56% -8,91% 

Китай 2,35 2,42 2,60 2,66 2,67 13,69% 13,14% 0,49% 

Саудівська 

Аравія 2,23 2,38 2,78 2,94 2,65 18,80% 31,64% -9,76% 

Малайзія 2,22 2,47 2,61 2,70 2,62 18,02% 21,29% -2,69% 

Сінгапур 2,19 2,24 2,52 2,39 2,43 10,92% 9,41% 1,38% 

Люксембург 2,08 2,25 2,27 2,31 2,24 8,03% 11,36% -2,99% 

Корея 1,91 2,04 2,08 2,12 2,20 15,63% 11,12% 4,06% 

Чилі 1,97 2,12 2,25 2,30 2,20 11,28% 16,46% -4,45% 

Таїланд 1,88 2,11 2,09 2,15 2,19 16,60% 14,33% 1,98% 

Чехія 2,05 2,13 2,17 2,29 2,17 5,81% 11,34% -4,97% 

Росія 2,10 2,29 2,26 2,20 2,16 2,78% 4,67% -1,81% 

Норвегія 1,97 2,20 2,23 2,29 2,15 9,13% 16,03% -5,94% 

Тайвань, 

Китай 1,87 1,94 2,12 2,15 2,13 13,85% 14,69% -0,73% 

Австралія 2,05 2,04 2,06 2,14 2,12 3,16% 4,26% -1,06% 

Гонконг, 

Китай 1,88 2,01 2,23 2,10 2,12 12,76% 11,94% 0,73% 

Решта країн 

світу 1,99 2,20 2,23 2,19 2,10 5,50% 10,17% -4,24% 

Індонезія 2,02 2,26 2,18 2,10 2,08 3,20% 4,22% -0,98% 

Ірландія 1,90 1,97 1,97 2,04 2,06 8,83% 7,50% 1,24% 

Латвія 2,13 2,15 2,03 2,01 2,05 -3,69% -5,59% 2,01% 

Нова 

Зеландія 2,04 2,05 1,98 2,01 2,01 -1,59% -1,56% -0,03% 

Естонія 2,02 2,11 2,03 2,02 2,00 -0,96% 0,16% -1,12% 

Словаччина 2,19 2,20 2,08 2,08 2,00 -8,89% -5,44% -3,65% 

ПАР 2,02 1,99 1,98 1,94 1,99 -1,50% -4,23% 2,85% 

Швейцарія 1,96 1,94 1,95 2,00 1,99 1,39% 1,85% -0,45% 

Бельгія 1,95 2,03 1,99 2,02 1,99 2,05% 3,58% -1,48% 

Болгарія 1,89 1,77 1,93 1,85 1,97 4,38% -1,83% 6,33% 

Австрія 1,71 1,82 1,87 1,99 1,95 14,23% 16,07% -1,59% 

Швеція 1,89 1,93 1,93 1,97 1,92 1,74% 4,19% -2,35% 

Німеччина 1,74 1,79 1,84 1,95 1,90 9,03% 12,16% -2,79% 

Польща 1,94 1,92 1,92 1,92 1,89 -2,38% -1,08% -1,31% 

Словенія 2,02 1,97 1,90 1,92 1,89 -6,55% -5,02% -1,61% 

Іспанія 1,78 1,79 1,82 1,84 1,89 6,02% 3,36% 2,58% 

Нідерланди 1,79 1,84 1,91 1,93 1,89 5,05% 7,30% -2,10% 

Фінляндія 1,95 2,03 1,94 1,95 1,88 -3,80% -0,11% -3,69% 

Мальта 1,56 1,81 1,78 1,73 1,88 20,37% 11,15% 8,29% 

В’єтнам 1,90 2,05 2,03 1,92 1,88 -1,02% 1,26% -2,24% 

Філіппіни 1,78 1,84 1,89 1,89 1,87 5,49% 6,41% -0,86% 

Угорщина 1,83 1,95 1,87 1,95 1,87 2,10% 6,47% -4,11% 
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(продовження табл. Ж.1) 

Країна 1995 2000 2005 2008 2009 2009/1995 2008/1995 2009/2008 

Італія 1,78 1,85 1,84 1,89 1,86 4,47% 5,97% -1,42% 

Велика 

Британія m 1,88 1,95 1,87 1,87 1,86 -0,90% -0,74% -0,16% 

ЄС 1,78 1,85 1,84 1,88 1,86 4,44% 5,89% -1,37% 

Японія 1,82 1,84 1,87 1,91 1,84 1,21% 5,01% -3,62% 

Аргентина 1,70 1,73 1,93 1,84 1,83 7,17% 7,99% -0,76% 

Індія 1,83 1,77 1,85 1,87 1,82 -0,40% 2,06% -2,41% 

Канада 1,79 1,89 1,91 1,89 1,81 1,05% 5,87% -4,56% 

Португалія 1,79 1,79 1,73 1,78 1,79 0,31% -0,27% 0,58% 

Бразилія 1,67 2,25 1,81 1,79 1,78 6,91% 7,40% -0,46% 

Румунія 1,99 1,82 1,77 1,75 1,78 -10,51% -11,75% 1,40% 

Ізраїль 1,78 1,77 1,79 1,73 1,75 -1,51% -2,78% 1,31% 

Туреччина 1,68 1,79 1,73 1,72 1,74 3,65% 2,60% 1,03% 

Данія 1,64 1,71 1,75 1,80 1,73 5,81% 9,92% -3,74% 

Ісландія 1,75 1,71 1,60 1,79 1,73 -1,21% 2,52% -3,64% 

Франція 1,70 1,78 1,76 1,74 1,71 0,98% 2,54% -1,52% 

Мексика 1,77 1,66 1,65 1,71 1,66 -6,29% -3,37% -3,03% 

Литва 1,76 1,63 1,78 1,71 1,65 -6,38% -2,63% -3,85% 

США 1,70 1,73 1,69 1,68 1,64 -2,99% -0,60% -2,41% 

Греція 1,54 1,54 1,51 1,63 1,63 6,38% 6,35% 0,03% 

Кіпр 1,57 1,74 1,66 1,64 1,58 0,57% 3,99% -3,30% 

Камбоджа 1,79 1,66 1,50 1,49 1,54 -14,18% -16,59% 2,88% 

Джерело: розраховано та складено автором за даними [40]. 
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ДОДАТОК З 

Таблиця З.1 

Перелік змінних у побудованій регресійній моделі 

№ Назва українською 
Назва 

англійською 
Джерело 

Кодове 

позначення  

Одиниці 

виміру 

Залежна змінна 

1. Індекс участі у 

глобальних ланцюгах 

створення вартості 

Global value chains 

participation index 

Розрахова-но 

автором за 

даними 

http://stats.oecd.

org/ 

– % 

Незалежні змінні 

Загальноекономічні показники 

2. ВВП за паритетом 

купівельної 

спроможності, у 

постійних 

міжнародних доларах 

2011 р.  

GDP, PPP, constant 

2011 international $ 

http://data. 

worldbank.org/  

NY.GDP.MK

TP.PP.KD 

млн міжн. 

дол. 

3. Річні темпи зростання 

ВВП, %  

GDP growth, annual 

% 

http://data. 

worldbank.org/  

NY.GDP.MK

TP.KD.ZG 

% 

4. ВВП на душу 

населення за 

паритетом 

купівельної 

спроможності, у 

постійних 

міжнародних доларах 

2011 р.  

GDP per capita, 

PPP, constant 2011 

international $ 

http://data. 

worldbank.org/  

NY.GDP.PC

AP.PP.KD 

міжн. дол. 

5. Промисловість, 

додана вартість, % від 

ВВП 

Industry, value 

added, % of GDP 

http://data. 

worldbank.org/  

NV.IND.TO

TL.ZS 

% 

6. Послуги, додана 

вартість, % від ВВП 

Services, etc., value 

added, % of GDP 

http://data. 

worldbank.org/  

NV.SRV.TE

TC.ZS 

% 

7. Сільське 

господарство, додана 

вартість, % від ВВП  

Agriculture, value 

added, % of GDP 

http://data. 

worldbank.org/  

NV.AGR.TO

TL.ZS 

% 

8. Виробництво, додана 

вартість, % від ВВП 

Manufacturing, 

value added, % of 

GDP 

http://data. 

worldbank.org/  

NV.IND.MA

NF.ZS 

% 

9. Річна інфляція, індекс 

споживчих цін, % 

Inflation, consumer 

prices, annual % 

http://data. 

worldbank.org/  

FP.CPI.TOT

L.ZG 

% 

10. Сукупний державний 

борг, % від ВВП 

General government 

gross debt, % of 

GDP 

http://data.imf. 

org/ 

– % 

11. Індекс економічної 

свободи 

Index of economic 

freedom 

http://www.heri

tage.org/ 

– – 

 

http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
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(продовження табл. З.1) 

№ Назва українською 
Назва 

англійською 
Джерело 

Кодове 

позначення  

Одиниці 

виміру 

12. Військові витрати, % 

від ВВП 

Military 

expenditure, % of 

GDP 

http://data. 

worldbank.org/  

MS.MIL.XP

ND.GD.ZS 

% 

13. Сукупна рента за 

використання 

природних ресурсів, 

% від ВВП  

Total natural 

resources rents, % of 

GDP 

http://data. 

worldbank.org/  

NY.GDP.TO

TL.RT.ZS 

% 

14. Експорт руд і металів, 

% від експорту 

товарів 

Ores and metals 

exports, % of 

merchandise exports 

http://data. 

worldbank.org/  

TX.VAL.M

MTL.ZS.UN 

% 

Зовнішньоекономічні показники 

15. Сальдо поточного 

платіжного балансу, 

% від ВВП 

Current account 

balance, % of GDP 

http://data. 

worldbank.org/  

BN.CAB.XO

KA.GD.ZS 

% 

16. Прямі іноземні 

інвестиції, чистий 

приплив, % від ВВП  

Foreign direct 

investment, net 

inflows, % of GDP 

http://data. 

worldbank.org/  

BX.KLT.DI

NV.WD.GD.

ZS 

% 

17. Зовнішньоторговельн

ий баланс, % від ВВП  

External balance on 

goods and services, 

% of GDP 

http://data. 

worldbank.org/  

NE.RSB.GN

FS.ZS 

% 

18. Зовнішня торгівля 

товарами та 

послугами, % від 

ВВП  

Total trade in goods 

and services, % of 

GDP 

http://data. 

worldbank.org/  

NE.TRD.GN

FS.ZS 

% 

19. Експорт комерційних 

послуг, % від 

сукупного експорту  

Exports of 

commercial 

services, % of total 

exports 

Розраховано 

автором за 

даними 

http://unctadstat

.unctad.org 

– % 

20. Імпорт комерційних 

послуг, % від 

сукупного імпорту  

Imports of 

commercial 

services, % of total 

imports 

Розраховано 

автором за 

даними 

http://unctadstat

.unctad.org 

– % 

21. Транспортні послуги, 

% від експорту 

послуг  

Transport services, 

% of service exports 

http://data. 

worldbank.org/  

BX.GSR.TR

AN.ZS 

% 

22. Індекс концентрації 

експорту товарів 

Concentration index 

of merchandise 

exports 

http://unctadstat

.unctad.org/ 

– – 

23. Індекс концентрації 

імпорту товарів  

Concentration index 

of merchandise 

imports 

http://unctadstat

.unctad.org/ 

– – 

24. Індекс диверсифікації 

експорту товарів  

Diversification 

index of 

merchandise exports 

http://unctadstat

.unctad.org/ 

– – 

 

http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
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(продовження табл. З.1) 

№ Назва українською 
Назва 

англійською 
Джерело 

Кодове 

позначення  

Одиниці 

виміру 

25. Індекс диверсифікації 

імпорту товарів  

Diversification 

index of 

merchandise imports 

http://unctadstat

.unctad.org/ 

– – 

26. Індекс ринкової 

концентрації 

Герфіндаля-Гіршмана 

HH Market 

concentration index 

http://wits. 

worldbank.org/ 

HH-MKT-

CNCNTRTN

-NDX 

– 

27. Індекс проникнення 

на експортні ринки  

Index of export 

market penetration 

http://wits. 

worldbank.org/ 

NDX-XPRT-

MKT-

PNRTTN 

– 

28. Митний тариф, 

застосовний, середнє 

зважене, усі 

продукти, %  

Tariff rate, applied, 

weighted mean, all 

products, % 

http://data. 

worldbank.org/  

TM.TAX.M

RCH.WM.A

R.ZS 

% 

29. Митний тариф, 

режим найбільшого 

сприяння, середнє 

зважене, усі 

продукти, %  

Tariff rate, most 

favored nation, 

weighted mean, all 

products, % 

http://data. 

worldbank.org/  

TM.TAX.M

RCH.WM.F

N.ZS 

% 

30. Частка тарифних 

ліній з міжнародними 

тарифними піками, 

усі продукти, %  

Share of tariff lines 

with international 

peaks, all products, 

% 

http://data. 

worldbank.org/  

TM.TAX.M

RCH.IP.ZS 

% 

Соціальна сфера 

31. Чисельність 

населення 

Population, total http://data. 

worldbank.org/  

SP.POP.TOT

L 

тис. осіб 

32. Сільське населення, 

% від всього 

населення   

Rural population, % 

of total 

http://data. 

worldbank.org/  

SP.RUR.TO

TL.ZS 

% 

33. Міське населення, % 

від всього населення  

Urban population, % 

of total 

http://data. 

worldbank.org/  

SP.URB.TO

TL.IN.ZS 

% 

34. Густота населення, 

осіб на км2 

Population density, 

people per sq. km of 

land area 

http://data. 

worldbank.org/  

EN.POP.DN

ST 

осіб на 

км2 

35. ВВП на зайняту особу 

за паритетом 

купівельної 

спроможності, у 

постійних 

міжнародних доларах 

2011 р.  

GDP per person 

employed, constant 

2011 PPP 

international $ 

http://data. 

worldbank.org/  

SL.GDP.PC

AP.EM.KD 

міжн. дол. 

36. Безробіття, % від 

робочої сили 

Unemployment, % 

of total labor force 

http://data. 

worldbank.org/  

SL.UEM.TO

TL.ZS 

% 

37. Населення віком 15-

64 років, % від всього 

населення 

Population ages 15-

64, % of total 

http://data. 

worldbank.org/  

SP.POP.1564

.TO.ZS 

% 

38. Робоча сила  Labor force, total http://data. 

worldbank.org/  

SL.TLF.TOT

L.IN 

тис. осіб 

http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
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(продовження табл. З.1) 

№ Назва українською 
Назва 

англійською 
Джерело 

Кодове 

позначення  

Одиниці 

виміру 

39. Коефіцієнт вікової 

залежності, % від 

населення 

працездатного віку  

Age dependency 

ratio, % of working-

age population 

http://data. 

worldbank.org/  

SP.POP.DPN

D 

% 

40. Висококваліфіковані 

працівники, % від 

зайнятого населення  

High-skilled 

workers, % of total 

employment 

http://www.ilo. 

org/ilostat/ 

– % 

41. Низькокваліфіковані 

працівники, % від 

зайнятого населення  

Low-skilled 

workers, % of total 

employment 

http://www.ilo. 

org/ilostat/ 

– % 

42. Державні витрати на 

освіту, % від ВВП  

Government 

expenditure on 

education, % of 

GDP 

http://data. 

worldbank.org/  

SE.XPD.TO

TL.GD.ZS 

% 

43. Сукупна частка 

зарахованих, середня 

освіта, %  

Gross enrolment 

ratio, secondary, % 

http://data. 

worldbank.org/  

SE.SEC.ENR

R 

% 

44. Сукупна частка 

зарахованих, вища 

освіта, %  

Gross enrolment 

ratio, tertiary, % 

http://data. 

worldbank.org/  

SE.TER.ENR

R 

% 

45. Очікувана тривалість 

життя при 

народженні, роки   

Life expectancy at 

birth, years 

http://data. 

worldbank.org/  

SP.DYN.LE0

0.IN 

роки 

46. Державні витрати на 

охорону здоров’я, % 

від ВВП  

Health expenditure, 

% of GDP 

http://data. 

worldbank.org/  

SH.XPD.TO

TL.ZS 

% 

47. Індекс людського 

розвитку 

Human development 

index 

http://hdr.undp.

org/ 

– – 

Наука та технології 

48. Витрати на НДДКР, 

% від ВВП  

R&D expenditure, 

% of GDP 

http://data. 

worldbank.org/  

GB.XPD.RS

DV.GD.ZS 

% 

49. Зайняті у НДДКР, 

осіб на млн. жителів  

R&D personnel, per 

million inhabitants 

http://uis.unesco

.org/ 

– осіб на 

млн. 

жителів 

50. Високотехнологічний 

експорт, % від 

промислового 

експорту  

High-technology 

exports, % of 

manufactured 

exports 

http://data. 

worldbank.org/  

TX.VAL.TE

CH.MF.ZS 

% 

51. Експорт ІКТ-послуг, 

% від експорту 

послуг  

ICT service export, 

% of service exports 

http://data. 

worldbank.org/  

BX.GSR.CCI

S.ZS 

% 

52. Кількість заявок на 

реєстрацію торгової 

марки  

Trademark 

applications 

http://data. 

worldbank.org/  

IP.TMK.TOT

L 

– 

 

 

http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
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(продовження табл. З.1) 

№ Назва українською 
Назва 

англійською 
Джерело 

Кодове 

позначення  

Одиниці 

виміру 

53. Кількість заявок на 

реєстрацію патентів 

Patent applications Розраховано 

автором за 

даними 

http://data. 

worldbank.org/ 

IP.PAT.RES

D, 

IP.PAT.NRE

S 

– 

Фінансова сфера 

54. Індекс фінансового 

розвитку  

Financial 

development index 

http://data.imf. 

org/ 

– – 

55. Індекс розвитку 

фінансових 

інституцій  

Financial 

institutions index 

http://data.imf. 

org/ 

– – 

56. Індекс розвитку 

фінансових ринків  

Financial markets 

index 

http://data.imf. 

org/ 

– – 

57. Реальна процентна 

ставка, %  

Real interest rate, % http://data. 

worldbank.org/  

FR.INR.RIN

R 

% 

58. Внутрішній кредит 

приватному сектору, 

% від ВВП  

Domestic credit to 

private sector, % of 

GDP 

http://data. 

worldbank.org/  

FS.AST.DO

MS.GD.ZS 

% 

59. Податкові 

надходження, % від 

ВВП  

Tax revenue, % of 

GDP 

http://data. 

worldbank.org/  

GC.TAX.TO

TL.GD.ZS 

% 

60. Податки на товари та 

послуги, % від 

доданої вартості, 

створеної у 

промисловості та 

секторі послуг 

Taxes on goods and 

services, % value 

added of industry 

and services 

http://data. 

worldbank.org/  

GC.TAX.GS

RV.VA.ZS 

% 

Політична сфера 

61. Індекс політичної 

стабільності та 

відсутності 

насильства/тероризму  

Political stability 

and absence of 

violence/terrorism 

index 

http://databank. 

worldbank.org/ 

PV.EST – 

62. Індекс боротьби з 

корупцією  

Control of 

corruption index 

http://databank. 

worldbank.org/ 

CC.EST – 

63. Індекс ефективності 

уряду  

Government 

effectiveness index 

http://databank. 

worldbank.org/ 

GE.EST – 

64. Індекс якості 

законодавства 

Regulatory quality 

index 

http://databank. 

worldbank.org/ 

RQ.EST – 

65. Індекс верховенства 

права  

Rule of law index http://databank. 

worldbank.org/ 

RL.EST – 

66. Індекс права голосу 

та підзвітності 

Voice and 

accountability index 

http://databank. 

worldbank.org/ 

VA.EST – 

Енергетика 

67. Чистий імпорт 

енергоресурсів, % від 

обсягів споживання 

енергії 

Energy imports, net, 

% of energy use 

http://data. 

worldbank.org/  

EG.IMP.CO

NS.ZS 

% 

http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
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(продовження табл. З.1) 

№ Назва українською 
Назва 

англійською 
Джерело 

Кодове 

позначення  

Одиниці 

виміру 

68. Експорт палива, % від 

експорту товарів  

Fuel exports, % of 

merchandise exports 

http://data. 

worldbank.org/  

TX.VAL.FU

EL.ZS.UN 

% 

69. Споживання 

електроенергії, 

кВт*год на душу 

населення  

Electric power 

consumption, kWh 

per capita 

http://data. 

worldbank.org/  

EG.USE.ELE

C.KH.PC 

кВт*год 

на душу 

населення 

70. Споживання енергії, 

кг еквіваленту нафти 

на душу населення  

Energy use, kg of oil 

equivalent per capita 

http://data. 

worldbank.org/  

EG.USE.PC

AP.KG.OE 

кг еквіва-

ленту 

нафти на 

душу 

населення 

71. ВВП на одиницю 

спожитої енергії, за 

паритетом 

купівельної 

спроможності, у 

постійних міжн. 

доларах 2011 р., на кг 

еквіваленту нафти  

GDP per unit of 

energy use, constant 

2011 PPP $ per kg 

of oil equivalent 

http://data. 

worldbank.org/  

EG.GDP.PU

SE.KO.PP.K

D 

міжн. дол. 

на кг 

еквіва-

ленту 

нафти 

72. Виробництво 

відновлюваної 

електроенергії, % від 

сукупного 

виробництва 

електроенергії  

Renewable 

electricity output, % 

of total electricity 

output 

http://data. 

worldbank.org/  

EG.ELC.RN

EW.ZS 

% 

73. Споживання 

відновлюваної 

енергії, % від 

сукупного кінцевого 

споживання енергії  

Renewable energy 

consumption, % of 

total final energy 

consumption 

http://data. 

worldbank.org/  

EG.FEC.RN

EW.ZS 

% 

74. Альтернативна та 

атомна енергетика, % 

від сукупного 

споживання енергії 

Alternative and 

nuclear energy, % of 

total energy use 

http://data. 

worldbank.org/  

EG.USE.CO

MM.CL.ZS 

% 

Сільське господарство 

75. Землі 

сільськогосподарсько

го призначення, % від 

загальної земельної 

площі  

Agricultural land, % 

of land area 

http://data. 

worldbank.org/  

AG.LND.AG

RI.ZS 

% 

76. Індекс виробництва 

продукції 

рослинництва  

Crop production 

index 

http://data. 

worldbank.org/  

AG.PRD.CR

OP.XD 

– 

77. Урожайність 

зернових культур, кг 

на гектар  

Cereal yield, kg per 

hectare 

http://data. 

worldbank.org/  

AG.YLD.CR

EL.KG 

кг на 

гектар 

Джерело: складено автором. 
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Алгоритм застосування макросів для формування бази даних 

 

Побудова кореляційно-регресійної моделі у програмному пакеті StatSoft 

STATISTICA 10 вимагає створення гармонізованої бази даних, що сформована 

на основі зібраних статистичних даних з різних джерел, представлених у 

різних форматах. З цією метою автором розроблено алгоритм використання 

макросів у програмі MS Excel 2013, за допомогою якого автоматизовано 

процес приведення статистичних даних по окремих змінних до єдиного 

вигляду, за якого кожному фактору відповідає один стовпчик спостережень, а 

кожному спостереженню – дані по одній країні за один рік. Даний алгоритм 

передбачає запис макросів і їх подальше застосування до таблиць 

статистичних даних по кожному окремому показнику, де зазвичай у рядках 

подано перелік країн, а у стовпчиках – перелік років за весь період 

спостереження. Після відповідної обробки даних стовпчики даних для 

окремих факторів зі спостереженнями по так званим «країно-рокам» 

записуються до загальної гармонізованої бази даних. Отже, розроблений 

алгоритм передбачає наступні етапи обробки даних із записом окремих 

макросів для кожного з них: 

1. У таблиці даних по окремому показнику видаляються зайві рядки та 

стовпчики таким чином, щоб у 1-му стовпчику залишилися назви або умовні 

позначення усіх країн, а в 1-му рядку – роки відповідно до періоду, що 

аналізується. 

2. На початку таблиці додаються 5 нових стовпчиків. У 1-й з них 

вставляються еталонні назви або умовні позначення лише тих країн, для яких 

здійснюється аналіз (у нашому випадку – 63 країни). З цим еталоном 

порівнюватимуться назви усіх країн, що розташувалися у 6-му стовпчику, для 

видалення зайвих даних по країнах, що не входять до вибірки.  

У 2-5 стовпчиках за допомогою функції «ИЛИ» здійснюється перевірка на 

відповідність назви кожної країни з 6-го стовпчика заданому еталону (через 

обмеження щодо кількості аргументів у функції «ИЛИ» використання лише 
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однієї формули та, відповідно, одного стовпчика з формулами недостатньо для 

охоплення усіх країн). Якщо назви співпадають, комірки з формулами 

приймають значення «ИСТИНА», якщо ні – «ЛОЖЬ». За допомогою умовного 

форматування комірки зі значенням «ИСТИНА» виділяються іншим 

кольором. У 5-му стовпчику з кінцевими значеннями функції «ИЛИ» 

здійснюється сортування за кольором комірок (із автоматичним розширенням 

діапазону), в результаті чого країни, що аналізуються, опиняються на початку 

таблиці. 

3. Зайві стовпчики з формулами та рядки з країнами, що не входять до 

аналізу, видаляються. Результат – таблиця з даними по країнах (рядки) та 

роках (стовпчики), що аналізуються. 

4. Отримана таблиця транспонується (рядки стають стовпчиками та 

навпаки). 

5. Стовпчик із даними по 2-й країні копіюється і записується під 

стовпчиком із даними по 1-й країні, аналогічно копіюються дані для решти 

країн таким чином, щоб вони складали один єдиний стовпчик, де записані дані 

спочатку для 1-ї країни за весь період аналізу, потім для 2-ї і т.д. 

6. Отриманий стовпчик з даними по країно-рокам для даної змінної 

копіюється з MS Excel і вставляється у загальну базу даних у StatSoft 

STATISTICA. 

Таким чином, застосування макросів для кожного з описаних етапів 

обробки даних дозволяє прискорити процес складання єдиної бази даних для 

здійснення кореляційно-регресійного аналізу. Варто зазначити, що у 

розробленому автором алгоритмі відповідність запису окремих макросів для 

кожного етапу не є обов’язковою: так, для зручності на кожному етапі може 

записуватися декілька макросів, так само і навпаки, один макрос може 

об’єднувати декілька етапів. Крім того, можуть застосовуватися додаткові 

макроси для полегшення роботи з базою даних, зокрема для видалення усіх 

даних з аркуша при переході до обробки наступної змінної. 
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ДОДАТОК И 

 

 

Рис. И.1. Діаграма розсіювання для фактора ВВП за паритетом 

купівельної спроможності, у постійних міжнародних доларах 2011 р. до  

логарифмування 

Джерело: побудовано автором. 

 

 

Рис. И.2. Діаграма розсіювання для фактора ВВП за паритетом 

купівельної спроможності, у постійних міжнародних доларах 2011 р. після 

логарифмування 

Джерело: побудовано автором. 
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Рис. И.3. Діаграми розсіювання для фактора Чисельність населення до 

логарифмування 

Джерело: побудовано автором. 

 

 

Рис. И.4. Діаграми розсіювання для фактора Чисельність населення 

після логарифмування 

Джерело: побудовано автором. 
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Рис. И.5. Діаграми розсіювання для фактора Робоча сила до 

логарифмування 

Джерело: побудовано автором. 

 

 

Рис. И.6. Діаграми розсіювання для фактора Робоча сила після 

логарифмування 

Джерело: побудовано автором. 
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Рис. И.7. Діаграми розсіювання для фактора Кількість заявок на 

реєстрацію торгової марки до логарифмування 

Джерело: побудовано автором. 

 

 

Рис. И.8. Діаграми розсіювання для фактора Кількість заявок на 

реєстрацію торгової марки після логарифмування 

Джерело: побудовано автором. 
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Рис. И.9. Діаграми розсіювання для фактора Кількість заявок на 

реєстрацію патентів до логарифмування 

Джерело: побудовано автором. 

 

 

Рис. И.10. Діаграми розсіювання для фактора Кількість заявок на 

реєстрацію патентів після логарифмування 

Джерело: побудовано автором. 
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ДОДАТОК К 

 

 

Рис. К.1. Діаграма розмаху для змінної Податкові надходження, % від ВВП 

Джерело: побудовано автором. 

 

Таблиця К.1 

Таблиця викидів відповідно до перевірки за  

діаграмами розмаху, пофакторно 
Незалежні змінні № спостережень, що є викидами 

ВВП за паритетом купівельної 

спроможності, у постійних міжнародних 

доларах 2011 р. 202-209,1142-1158 

Річні темпи зростання ВВП, % 

9, 436, 473, 377, 784, 966, 1042, 1069, 1005, 

499, 358, 681, 719 

ВВП на душу населення за паритетом 

купівельної спроможності, у постійних 

міжнародних доларах 2011 р. 116-129, 132, 692-702 

Промисловість, додана вартість, % від 

ВВП 121-132, 130, 980-984, 986-987  

Послуги, додана вартість, % від ВВП 126-129, 132 

Сільське господарство, додана вартість, % 

від ВВП  515-518, 629-645 

Річна інфляція, індекс споживчих цін, % 79-80, 935, 952 

Сукупний державний борг, % від ВВП 435-436, 616-626, 9 

Військові витрати, % від ВВП 572-583, 458-460, 975-987, 118-119, 971-

973 
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(продовження табл. К.1) 

Незалежні змінні № спостережень, що є викидами 

Сукупна рента за використання природних 

ресурсів, % від ВВП  121, 124-129, 131-132, 971-973, 975-987 

Експорт руд і металів, % від експорту 

товарів 173-189, 857-873,566-569, 37 

Сальдо поточного платіжного балансу, % 

від ВВП 122-132, 981-982, 984, 987, 1001-1002, 1005 

Прямі іноземні інвестиції, чистий приплив, 

% від ВВП  771-775,777-778, 812 

Зовнішньоторговельний баланс, % від 

ВВП  

124-132, 697-702, 981-982, 121-122, 1000-

1002 

Зовнішня торгівля товарами та послугами, 

% від ВВП  447-455,996-1006,697-702,990-994,777-778 

Експорт комерційних послуг, % від 

сукупного експорту  249-265,693-702, 420-422,424-430 

Імпорт комерційних послуг, % від 

сукупного імпорту  541-550,693-702 

Транспортні послуги, % від експорту 

послуг  705 

Індекс концентрації експорту товарів 971-987,116-132 

Індекс концентрації імпорту товарів  984-985, 767,775-778, 785-786,788-789,881-

888 

Індекс диверсифікації імпорту товарів 629,632-637, 644,778 

Індекс ринкової концентрації Герфіндаля-

Гіршмана 743-759,135-151 

Індекс проникнення на експортні ринки  202-208, 1131-1139, 298-300 

Митний тариф, застосовний, середнє 

зважене, усі продукти, %  611 

Митний тариф, режим найбільшого 

сприяння, середнє зважене, усі продукти, 

%  611 

Частка тарифних ліній з міжнародними 

тарифними піками, усі продукти, %  

1066,1085,1088,1090,1092-1094,1098-

1099,517,519-524,726,729-

732,734,100,102,876 

Чисельність населення 191-209, 515-532 

Сільське населення, % від всього 

населення   629-633 

Міське населення, % від всього населення  629 

Густота населення, осіб на км2 990-1006,439-455 

ВВП на зайняту особу за паритетом 

купівельної спроможності, у постійних 

міжнародних доларах 2011 р.  116-118,689-702 

Безробіття, % від робочої сили 325-326,724,1163-1177 

Населення віком 15-64 років, % від всього 

населення 629-635,971 

Робоча сила 192-208,515-532 

Коефіцієнт вікової залежності, % від 

населення працездатного віку 629-635,971-972,876 
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(продовження табл. К.1) 

Незалежні змінні № спостережень, що є викидами 

Низькокваліфіковані працівники, % від 

зайнятого населення    1142-1158  

Сукупна частка зарахованих, середня 

освіта, % 25-26, 67, 1051 

Очікувана тривалість життя при 

народженні, роки   1164-1177,629-634 

Державні витрати на охорону здоров’я, % 

від ВВП  1130-1139 

Індекс людського розвитку 629-637 

Витрати на НДДКР, % від ВВП 578, 584-585 

Високотехнологічний експорт, % від 

промислового експорту  765-768,878-890,234,994-997,565 

Експорт ІКТ-послуг, % від експорту 

послуг  879,889-892,524-530,581,548-550 

Кількість заявок на реєстрацію торгової 

марки, ln 203, 206-208 

Кількість заявок на реєстрацію патентів 205-208, 609-627, 1146-1158 

Реальна процентна ставка, % 79-80, 99-111,130,499,935,952-953 

Внутрішній кредит приватному сектору, % 

від ВВП 613-626,656,264-265,564-567 

Податкові надходження, % від ВВП  762-774,261-262 

Податки на товари та послуги, % від 

доданої вартості, створеної у 

промисловості та секторі послуг 762-774,261-262 

Індекс політичної стабільності та 

відсутності насильства/тероризму 219-220 

Чистий імпорт енергоресурсів, % від 

обсягів споживання енергії 116-132,819-835,971,973 

Експорт палива, % від експорту товарів  118-119,122-125,127,962-968,971-972,974-

987,824-835,226-227 

Споживання електроенергії, кВт*год на 

душу населення  557-569,819-835 

Споживання енергії, кг еквіваленту нафти 

на душу населення  558-569 

ВВП на одиницю спожитої енергії, за 

паритетом купівельної спроможності, у 

постійних міжнародних доларах 2011 р., 

на кг еквіваленту нафти  439-441,448-455 

Споживання відновлюваної енергії, % від 

сукупного кінцевого споживання енергії)    629-640,643,566-569 

Альтернативна та атомна енергетика, % 

від сукупного споживання енергії 553-569, 

Індекс виробництва продукції 

рослинництва  990-993,724,439-442,643-645 

Урожайність зернових культур, кг на 

гектар  73 

Джерело: розраховано та складено автором. 
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ДОДАТОК Л 

 

Список незалежних змінних, від яких взято натуральні логарифми для 

усунення проблеми нелінійного характеру зв'язку із залежною змінною, 

виявленої внаслідок побудови діаграм розсіювання: 

1. Сукупна рента за використання природних ресурсів, % від ВВП 

2. Експорт руд і металів, % від експорту товарів 

3. Зовнішня торгівля товарами та послугами, % від ВВП 

4. Індекс ринкової концентрації Герфіндаля-Гіршмана 

5. Індекс проникнення на експортні ринки 

6. Густота населення, осіб на км2 

7. Низькокваліфіковані працівники, % від зайнятого населення 

8. Споживання електроенергії, кВт*год на душу населення 

9. Споживання енергії, кг еквіваленту нафти на душу населення 

10. Альтернативна та атомна енергетика, % від сукупного споживання енергії 

 

  

Рис. Л.1. Діаграми розсіювання до та після логарифмування змінної 

Сукупна рента за використання природних ресурсів, % від ВВП 

 

 



255 

 

  

Рис. Л.2. Діаграми розсіювання до та після логарифмування змінної 

Експорт руд і металів, % від експорту товарів 

 

  

Рис. Л.3. Діаграми розсіювання до та після логарифмування змінної 

Зовнішня торгівля товарами та послугами, % від ВВП 

 

  

Рис. Л.4. Діаграми розсіювання до та після логарифмування змінної 

Індекс ринкової концентрації Герфіндаля-Гіршмана 
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Рис. Л.5. Діаграми розсіювання до та після логарифмування змінної 

Індекс проникнення на експортні ринки 

 

  

Рис. Л.6. Діаграми розсіювання до та після логарифмування змінної 

Густота населення, осіб на км2 

 

  

Рис. Л.7. Діаграми розсіювання до та після логарифмування змінної 

Низькокваліфіковані працівники, % від зайнятого населення 
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Рис. Л.8. Діаграми розсіювання до та після логарифмування змінної 

Споживання електроенергії, кВт*год на душу населення 

 

  

Рис. Л.9. Діаграми розсіювання до та після логарифмування змінної 

Споживання енергії, кг еквіваленту нафти на душу населення 

 

  

Рис. Л.10. Діаграми розсіювання до та після логарифмування змінної 

Альтернативна та атомна енергетика, % від сукупного споживання енергії 



258 

 

ДОДАТОК М 

 

Список сильнокорелюючих змінних, виключених з регресійного 

аналізу внаслідок побудови кореляційної матриці для уникнення проблеми 

мультиколінеарності: 

1. ВВП за паритетом купівельної спроможності, у постійних 

міжнародних доларах 2011 р. 

2. ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності, у 

постійних міжнародних доларах 2011 р. 

3. Промисловість, додана вартість, % від ВВП 

4. Сільське господарство, додана вартість, % від ВВП 

5. Сальдо поточного платіжного балансу, % від ВВП 

6. Індекс диверсифікації експорту товарів 

7. Митний тариф, застосовний, середнє зважене, усі продукти, % 

8. Частка тарифних ліній з міжнародними тарифними піками, усі 

продукти, % 

9. Сільське населення, % від всього населення   

10. ВВП на зайняту особу за паритетом купівельної спроможності, у 

постійних міжнародних доларах 2011 р. 

11. Робоча сила 

12. Коефіцієнт вікової залежності, % від населення працездатного віку 

13. Сукупна частка зарахованих, середня освіта, % 

14. Очікувана тривалість життя при народженні, роки   

15. Індекс людського розвитку 

16. Зайняті у НДДКР, осіб на млн. жителів 

17. Кількість заявок на реєстрацію торгової марки 

18. Кількість заявок на реєстрацію патентів 

19. Індекс фінансового розвитку 

20. Індекс розвитку фінансових ринків 

21. Внутрішній кредит приватному сектору, % від ВВП 

22. Податкові надходження, % від ВВП 

23. Індекс боротьби з корупцією  

24. Індекс ефективності уряду  

25. Індекс якості законодавства 

26. Індекс верховенства права  

27. Індекс права голосу та підзвітності 

28. Експорт палива, % від експорту товарів  

29. Споживання електроенергії, кВт*год на душу населення  

30. Споживання енергії, кг еквіваленту нафти на душу населення 

31. Споживання відновлюваної енергії, % від сукупного кінцевого 

споживання енергії 
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ДОДАТОК Н 

Таблиця Н.1 

Список факторів, виключених з регресійного аналізу через низький 

коефіцієнт кореляції з індексом участі у ГЛСВ 

№  Назва незалежної змінної 

Коефіцієнт 

кореляції з індексом 

участі у ГЛСВ 

1. Річні темпи зростання ВВП, % 0,0669 

2. Послуги, додана вартість, % від ВВП 0,0572 

3. Сукупна рента за використання природних 

ресурсів, % від ВВП 
-0,0953 

4. Експорт комерційних послуг, % від 

сукупного експорту 
-0,0704 

5. Імпорт комерційних послуг, % від 

сукупного імпорту 
-0,0825 

6. Індекс ринкової концентрації Герфіндаля-

Гіршмана 
-0,0137 

7. Індекс проникнення на експортні ринки  0,0037 

8. Міське населення, % від всього населення 0,0498 

9. Державні витрати на охорону здоров’я, % 

від ВВП 
-0,0198 

10. Експорт ІКТ-послуг, % від експорту послуг 0,0606 

11. Податки на товари та послуги, % від 

доданої вартості, створеної у промисловості 

та секторі послуг 

0,0818 

Джерело: розраховано та складено автором. 
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ДОДАТОК П 

 

Етапи побудови регресійної моделі 

 

Етап 1. Побудова першого варіанту регресії.  

Будуємо лінійну регресію, у якій залежна змінна – індекс участі у ГЛСВ, 

а незалежні змінні – 34 попередньо відібрані фактори, методом попарного 

(pairwise) неврахування спостережень. Отримуємо перший варіант множинної 

регресії, що базується мінімум на 629 спостереженнях (хоча далі при аналізі 

кожного окремого фактора найменший обсяг вибірки – 778 спостережень),  

з коефіцієнтом множинної кореляції R = 0,858, коефіцієнтом детермінації  

R2 = 0,737, скоригованим коефіцієнтом детермінації adjusted R2 = 0,722  

(рис. П.1). Коефіцієнт детермінації є дуже значущим на рівні значущості, що 

прямує до нуля.  

 

 

Рис. П.1. Основні характеристики першого варіанту побудованої 

регресії 

Джерело: розраховано автором. 

 

Проте деякі коефіцієнти регресії є статистично незначущими згідно  

t-критерію Стьюдента. Спочатку перевіряємо кореляційну матрицю на 

наявність сильнокорелюючих факторів. Коефіцієнти кореляції вище 0,7 по 
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модулю відсутні, оскільки було здійснено попередній відбір факторів за цією 

ознакою. Тоді перевіряємо модель на відсутність проблеми 

мультиколінеарності ще одним способом – розрахувавши значення 

толерантності для кожного фактора. Будуємо таблицю часткових кореляцій 

(partial correlations), яка серед іншого містить значення толерантності для усіх 

факторів (рис. П.2). Значення толерантності нижче 0,1 вказуватимуть на те, що 

даний фактор сильно корелює з рештою змінних у моделі. Але таких значень 

у таблиці немає, не в останню чергу завдяки попередньому «очищенню» 

моделі від сильнокорелюючих факторів, тому робимо висновок, що проблема 

мультиколінеарності у побудованій моделі відсутня. 

 

 

Рис. П.2. Таблиця часткових кореляцій для першого варіанту 

побудованої регресії 

Джерело: розраховано та складено автором. 



262 

 

Отже, у побудованій регресії 13 незалежних змінних мають незначущі 

коефіцієнти згідно t-критерію Стьюдента – p-level вище 0,05 (див. рис. П.2). 

Це означає, що ці фактори не мають лінійного зв’язку із залежною змінною і 

не чинять істотного впливу на її дисперсію у генеральній сукупності, а 

включення їх до моделі є випадковим і може викривлювати реальні 

взаємозв’язки. Тому виключаємо ці змінні з подальшого аналізу. У моделі 

залишається 21 незалежна змінна. Перелік факторів, виключених з аналізу 

через статистичну незначущість, і відповідні значення p-level, подано  

у табл. П.1. 

 

Таблиця П.1 

Перелік факторів, виключених з першого варіанту побудованої  

регресії через високий p-level 

Назви незалежних змінних Значення p-level 

Військові витрати, % від ВВП 0,2533 

Прямі іноземні інвестиції, чистий приплив, % від ВВП 0,8888 

Зовнішньоторговельний баланс, % від ВВП 0,1150 

Транспортні послуги, % від експорту послуг 0,6836 

Густота населення, осіб на км2 0,8055 

Високотехнологічний експорт, % від промислового 

експорту 

0,1087 

Реальна процентна ставка, % 0,1088 

Чистий імпорт енергоресурсів, % від обсягів 

споживання енергії 

0,4005 

ВВП на одиницю спожитої енергії, за паритетом 

купівельної спроможності, у постійних міжнародних 

доларах 2011 р., на кг еквіваленту нафти 

0,3468 

Виробництво відновлюваної електроенергії, % від 

сукупного виробництва електроенергії 

0,4680 

Альтернативна та атомна енергетика, % від сукупного 

споживання енергії 

0,3734 

Індекс виробництва продукції рослинництва 0,4350 

Урожайність зернових культур, кг на гектар 0,4318 

Джерело: розраховано та складено автором. 
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Етап 2. Побудова другого варіанту регресії.  

Заново будуємо лінійну регресію з 21 фактором методом попарного 

(pairwise) неврахування спостережень. Основні коефіцієнти, що 

характеризують модель, дещо зменшились, але незначно: коефіцієнт 

множинної кореляції R = 0,854, коефіцієнт детермінації R2 = 0,730, 

скоригований коефіцієнт детермінації adjusted R2 = 0,720 (рис. П.3). Отже, 

виключені фактори дійсно не мали істотного впливу на дисперсію індексу 

участі у ГЛСВ.  

 

 

Рис. П.3. Основні характеристики другого варіанту побудованої регресії 

Джерело: розраховано автором. 

 

В отриманій регресії знову перевіряємо значення толерантності та  

p-level для кожної незалежної змінної (таблицю коефіцієнтів регресії та 

таблицю часткових кореляцій подано на рис. П.4 і рис. П.5 відповідно). 

Проблем з толерантністю немає, а незначущий коефіцієнт регресії 

спостерігається лише у одного фактора – Індексу концентрації імпорту 

товарів, тому його також виключаємо з аналізу. У моделі залишилось  

20 змінних. 
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Рис. П.4. Таблиця коефіцієнтів регресії для другого варіанту 

побудованої моделі  

Джерело: розраховано та складено автором. 

 

 

Рис. П.5. Таблиця часткових кореляцій для другого варіанту побудованої 

моделі  

Джерело: розраховано та складено автором. 
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Етап 3. Побудова третього варіанту регресії.  

Ще раз будуємо лінійну регресію з 20 незалежними змінними, що 

залишились, методом попарного (pairwise) неврахування спостережень. 

Основні коефіцієнти, що характеризують модель, ще трохи зменшились,  

але також незначно: коефіцієнт множинної кореляції R = 0,853,  

коефіцієнт детермінації R2 = 0,728, скоригований коефіцієнт детермінації 

adjusted R2 = 0,719 (рис. П.6). Усі коефіцієнти регресії є значущими, значення 

толерантності та коефіцієнти кореляції усіх факторів демонструють 

відсутність проблем з мультиколінеарністю (рис. П.7 і рис. П.8).  

 

 

Рис. П.6. Основні характеристики третього варіанту побудованої 

регресії 

Джерело: розраховано автором. 

 

Втім, у 5 змінних – Індекс економічної свободи, Чисельність населення, 

Низькокваліфіковані працівники, % від зайнятого населення, Державні 

витрати на освіту, % від ВВП, Індекс розвитку фінансових інституцій – не 

співпадають знаки коефіцієнтів кореляції із залежною змінною та коефіцієнтів 

регресії, що може свідчити про приховану мультиколінеарність. Для 

уникнення проблеми мультиколінеарності у моделі виключаємо ці змінні з 

подільшого аналізу. 
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Рис. П.7. Таблиця коефіцієнтів регресії для третього варіанту 

побудованої моделі  

Джерело: розраховано та складено автором. 

 

 

Рис. П.8. Таблиця часткових кореляцій для третього варіанту 

побудованої моделі  

Джерело: розраховано та складено автором. 



267 

 

Додатково перевіримо модель на наявність викидів серед значень 

залежної змінної. Для цього переглянемо Перелік викидів за спостереженнями 

(Casewise plot of outliers) – табл. П.2. Всього маємо 67 спостережень, для яких 

значення стандартизованих залишків (standard residuals) індексу участі у 

ГЛСВ перевищують 2 стандартних відхилення, тобто різниця між 

передбаченими і спостереженими значеннями залежної змінної є занадто 

високою. Тому виключаємо ці спостереження з подальшого аналізу. 

 

Таблиця П.2 

Перелік викидів за спостереженнями відповідно до  

значень залежної змінної 
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(продовження табл. П.2) 

 
Джерело: розраховано автором. 
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ДОДАТОК Р 

 

 

Рис. Р.1. Основні характеристики остаточного варіанту побудованої 

регресії 

Джерело: розраховано автором. 

 

 

Рис. Р.2. Таблиця коефіцієнтів регресії для остаточного варіанту  

побудованої моделі  

Джерело: розраховано та складено автором. 
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Перевірка дотримання умов регресійного аналізу 

 

1. Будуємо матричний графік кореляцій (Matrix plot of correlations), 

розміром 15х15 графіків, відповідно до кількості незалежних змінних. 

Більшість цих графіків являють собою діаграми розсіювання, які 

відображають ступінь залежності кожної змінної від кожної з решти змінних. 

По діагоналі матриці побудовані гістограми, які показують характер розподілу 

змінних. Переважна більшість змінних у побудованій моделі мають розподіл, 

наближений до нормального, а діаграми розсіювання демонструють лінійний 

або наближений до лінійного зв’язок між залежною змінною та окремими 

факторами. 

2. Для перевірки припущення про незалежність залишків розраховуємо 

критерій Дарбіна-Уотсона. Його значення d = 1,89 наближене до табличного 

значення du = 1,93, що свідчить про відсутність значної автокореляції 

залишків. 

3. Щоб переконатися у нормальному розподілі залишків, будуємо графік 

нормального розподілу залишків (Normal plot of residuals) і гістограму 

розподілу залишків (Histogram of residuals). Обидва графіки показують 

розподіл залишків, максимально наближений до нормального (рис. Р.3 і  

рис. Р.4). 

4. Перевіримо припущення про гомоскедастичність, тобто незалежність 

дисперсії залежної змінної від її значень. Будуємо діаграму розсіювання для 

передбачених значень залежної змінної та залишків (Predicted vs. Residuals) – 

рис. Р.5. Спостерігається відносна гомоскедастичність, оскільки немає явної 

залежності між залишками та залежною змінною.  
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Рис. Р.3. Графік розподілу залишків у побудованій моделі 

Джерело: побудовано автором. 

 

 

Рис. Р.4. Гістограма розподілу залишків у побудованій моделі 

Джерело: побудовано автором. 
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Рис. Р.5. Діаграма розсіювання для передбачених значень залежної 

змінної та залишків 

Джерело: побудовано автором. 
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ДОДАТОК С 

Таблиця С.1 

Значення відстані до кінцевого споживача та частки вітчизняної доданої 

вартості в експорті для 58 країн, 1995, 2000, 2005, 2008, 2009 рр.

Країна Рік 

Відстань 

до кінце-

вого спо-

живача 

Частка 

вітчизняної 

доданої 

вартості в 

експорті, % 

1 2 3 4 

Австралія 1995 2,1 88,0 

2000 2,0 84,3 

2005 2,1 88,0 

2008 2,1 86,5 

2009 2,1 87,2 

Австрія 1995 1,7 78,6 

2000 1,8 75,4 

2005 1,9 73,7 

2008 2,0 72,3 

2009 2,0 75,6 

Бельгія 1995 1,9 69,0 

2000 2,0 65,7 

2005 2,0 68,8 

2008 2,0 63,6 

2009 2,0 69,6 

Канада 1995 1,8 75,8 

2000 1,9 73,2 

2005 1,9 76,6 

2008 1,9 77,1 

2009 1,8 77,6 

Чилі 1995 2,0 85,9 

2000 2,1 78,3 

2005 2,3 81,1 

2008 2,3 75,3 

2009 2,2 81,2 

Чехія 1995 2,1 69,6 

2000 2,1 61,4 

2005 2,2 57,6 

2008 2,3 58,0 

2009 2,2 60,1 

Данія 1995 1,6 76,8 

2000 1,7 73,9 

2005 1,8 72,3 

2008 1,8 66,0 

2009 1,7 69,3 

 

 

 

(продовження табл. С.1) 

1 2 3 4 

Естонія 1995 2,0 63,3 

2000 2,1 55,5 

2005 2,0 57,3 

2008 2,0 67,1 

2009 2,0 71,7 

Фінляндія 1995 2,0 76,0 

2000 2,0 69,4 

2005 1,9 68,3 

2008 2,0 66,5 

2009 1,9 69,6 

Франція 1995 1,7 82,8 

2000 1,8 77,2 

2005 1,8 76,6 

2008 1,7 75,3 

2009 1,7 78,5 

Німеччина 1995 1,7 85,2 

2000 1,8 79,9 

2005 1,8 78,7 

2008 2,0 75,3 

2009 1,9 78,2 

Греція 1995 1,5 83,8 

2000 1,5 76,1 

2005 1,5 78,8 

2008 1,6 74,8 

2009 1,6 79,3 

Угорщина 1995 1,8 70,0 

2000 2,0 48,5 

2005 1,9 52,1 

2008 2,0 53,9 

2009 1,9 55,3 

Ісландія 1995 1,7 81,2 

2000 1,7 75,7 

2005 1,6 71,0 

2008 1,8 70,4 

2009 1,7 69,6 

Ірландія 1995 1,9 61,6 

2000 2,0 57,3 

2005 2,0 58,2 

2008 2,0 56,6 

2009 2,1 58,1 
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(продовження табл. С.1) 

1 2 3 4 

Ізраїль 1995 1,8 77,7 

2000 1,8 79,3 

2005 1,8 74,2 

2008 1,7 73,3 

2009 1,8 78,3 

Італія 1995 1,8 82,8 

2000 1,8 80,1 

2005 1,8 78,0 

2008 1,9 74,3 

2009 1,9 78,9 

Японія 1995 1,8 94,4 

2000 1,8 92,6 

2005 1,9 88,9 

2008 1,9 84,3 

2009 1,8 88,8 

Корея 1995 1,9 77,7 

2000 2,0 70,3 

2005 2,1 67,0 

2008 2,1 58,4 

2009 2,2 62,6 

Латвія 1995 2,1 77,3 

2000 2,1 73,2 

2005 2,0 73,4 

2008 2,0 72,7 

2009 2,1 77,7 

Люксем-

бург 

1995 2,1 59,0 

2000 2,2 46,9 

2005 2,3 45,3 

2008 2,3 41,1 

2009 2,2 44,7 

Мексика 1995 1,8 72,7 

2000 1,7 65,7 

2005 1,6 67,0 

2008 1,7 67,3 

2009 1,7 66,5 

Нідер-

ланди 

1995 1,8 73,3 

2000 1,8 69,8 

2005 1,9 72,1 

2008 1,9 70,6 

2009 1,9 73,2 

Нова 

Зеландія 

1995 2,0 83,2 

2000 2,0 77,8 

2005 2,0 84,3 

2008 2,0 81,3 

2009 2,0 84,7 

 

 

 

(продовження табл. С.1) 

1 2 3 4 

Норвегія 1995 2,0 80,1 

2000 2,2 83,8 

2005 2,2 84,0 

2008 2,3 83,7 

2009 2,2 82,4 

Польща 1995 1,9 83,9 

2000 1,9 76,2 

2005 1,9 71,8 

2008 1,9 69,0 

2009 1,9 73,0 

Португалія 1995 1,8 72,7 

2000 1,8 70,0 

2005 1,7 68,3 

2008 1,8 66,5 

2009 1,8 71,7 

Словач-

чина 

1995 2,2 68,2 

2000 2,2 55,9 

2005 2,1 52,9 

2008 2,1 53,8 

2009 2,0 56,6 

Словенія 1995 2,0 67,7 

2000 2,0 63,5 

2005 1,9 62,2 

2008 1,9 63,9 

2009 1,9 69,0 

Іспанія 1995 1,8 80,9 

2000 1,8 74,3 

2005 1,8 73,8 

2008 1,8 72,6 

2009 1,9 77,9 

Швеція 1995 1,9 73,8 

2000 1,9 70,9 

2005 1,9 71,0 

2008 2,0 68,1 

2009 1,9 71,5 

Швейцарія 1995 2,0 82,5 

2000 1,9 78,8 

2005 1,9 74,3 

2008 2,0 77,3 

2009 2,0 78,7 

Туреччина 1995 1,7 91,1 

2000 1,8 87,1 

2005 1,7 79,1 

2008 1,7 75,1 

2009 1,7 78,5 
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(продовження табл. С.1) 

1 2 3 4 

Велика 

Британія 

1995 1,9 81,8 

2000 2,0 82,0 

2005 1,9 83,0 

2008 1,9 80,7 

2009 1,9 81,3 

США 1995 1,7 88,6 

2000 1,7 87,5 

2005 1,7 87,0 

2008 1,7 84,5 

2009 1,6 88,5 

Аргентина 1995 1,7 94,3 

2000 1,7 93,7 

2005 1,9 86,7 

2008 1,8 85,2 

2009 1,8 88,1 

Бразилія 1995 1,7 92,2 

2000 2,3 88,6 

2005 1,8 88,3 

2008 1,8 87,5 

2009 1,8 89,9 

Бруней 1995 2,4 92,7 

2000 2,7 94,6 

2005 2,9 95,4 

2008 3,1 96,2 

2009 2,9 94,7 

Болгарія 1995 1,9 70,0 

2000 1,8 66,0 

2005 1,9 68,0 

2008 1,9 52,9 

2009 2,0 63,4 

Камбоджа 1995 1,8 87,3 

2000 1,7 63,0 

2005 1,5 57,8 

2008 1,5 58,0 

2009 1,5 65,0 

Китай 1995 2,3 69,0 

2000 2,4 64,1 

2005 2,6 62,6 

2008 2,7 68,3 

2009 2,7 69,3 

Кіпр 1995 1,6 79,1 

2000 1,7 77,9 

2005 1,7 78,0 

2008 1,6 75,2 

2009 1,6 78,4 

 

 

(продовження табл. С.1) 

1 2 3 4 

Гонконг, 

Китай 

1995 1,9 78,4 

2000 2,0 84,5 

2005 2,2 82,5 

2008 2,1 78,1 

2009 2,1 80,9 

Індія 1995 1,8 90,7 

2000 1,8 88,7 

2005 1,8 82,6 

2008 1,9 77,5 

2009 1,8 79,1 

Індонезія 1995 2,0 88,0 

2000 2,3 83,0 

2005 2,2 83,9 

2008 2,1 85,4 

2009 2,1 88,9 

Литва 1995 1,8 75,4 

2000 1,6 77,9 

2005 1,8 81,8 

2008 1,7 75,6 

2009 1,6 78,7 

Малайзія 1995 2,2 69,6 

2000 2,5 52,3 

2005 2,6 54,1 

2008 2,7 58,9 

2009 2,6 60,0 

Мальта 1995 1,6 50,0 

2000 1,8 46,6 

2005 1,8 54,7 

2008 1,7 54,2 

2009 1,9 58,0 

Філіппіни 1995 1,8 70,2 

2000 1,8 67,0 

2005 1,9 62,1 

2008 1,9 68,3 

2009 1,9 73,1 

Румунія 1995 2,0 78,8 

2000 1,8 77,1 

2005 1,8 72,1 

2008 1,8 73,1 

2009 1,8 77,2 

Росія 1995 2,1 87,1 

2000 2,3 81,9 

2005 2,3 87,0 

2008 2,2 86,2 

2009 2,2 87,4 
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(продовження табл. С.1) 

1 2 3 4 

Саудівська 

Аравія 

1995 2,2 95,8 

2000 2,4 96,4 

2005 2,8 96,3 

2008 2,9 95,5 

2009 2,7 95,4 

Сінгапур 1995 2,2 57,9 

2000 2,2 54,7 

2005 2,5 60,2 

2008 2,4 62,6 

2009 2,4 58,2 

ПАР 1995 2,0 86,9 

2000 2,0 82,3 

2005 2,0 80,6 

2008 1,9 76,3 

2009 2,0 81,2 

Тайвань, 

Китай 

1995 1,9 69,4 

2000 1,9 67,8 

2005 2,1 62,6 

2008 2,1 55,9 

2009 2,1 62,3 

Таїланд 1995 1,9 75,8 

2000 2,1 68,1 

2005 2,1 63,2 

2008 2,2 60,9 

2009 2,2 65,5 

В’єтнам 1995 1,9 78,4 

2000 2,0 72,8 

2005 2,0 69,0 

2008 1,9 64,4 

2009 1,9 67,1 

Решта 

країн світу 

1995 2,0 86,7 

2000 2,2 86,9 

2005 2,2 88,1 

2008 2,2 89,3 

2009 2,1 87,9 

Джерело: складено автором за даними [40]. 

 



 

 

ДОДАТОК Т 

Таблиця Т.1 

Індекси участі України у ГЛСВ та його складові – частка іноземної 

доданої вартості в експорті (FVA) та частка вітчизняної доданої вартості 

в експорті третіх країн (DVX), 1990-2013 рр., % 

 

Рік 
Індекс участі 

у ГЛСВ 
FVA DVX FVA/DVX 

1993 26,57 7,94 18,63 29,89 

1994 24,47 9,48 14,99 38,74 

1995 25,70 10,73 14,97 41,74 

1996 25,02 10,78 14,25 43,06 

1997 25,57 10,49 15,08 41,02 

1998 31,50 12,53 18,97 39,79 

1999 38,59 15,74 22,85 40,79 

2000 45,01 19,27 25,74 42,82 

2001 35,49 14,38 21,11 40,52 

2002 31,33 11,77 19,56 37,56 

2003 34,07 16,17 17,89 47,47 

2004 35,34 17,32 18,02 49,01 

2005 32,44 16,01 16,43 49,37 

2006 35,26 17,72 17,55 50,24 

2007 34,45 17,74 16,71 51,50 

2008 55,82 28,03 27,79 50,21 

2009 40,33 19,45 20,89 48,21 

2010 38,62 19,04 19,58 49,31 

2011 40,12 20,66 19,45 51,51 

2012 40,22 20,95 19,27 52,08 

2013 41,10 21,13 19,97 51,41 

Джерело: розраховано та складено автором за даними [36]. 
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ДОДАТОК У 

Таблиця У.1 

Індекси участі у ГЛСВ, його складові – частка іноземної доданої  

вартості в експорті (FVA) та частка вітчизняної доданої  

вартості в експорті третіх країн (DVX) – та обсяги експорту в термінах 

доданої вартості, за галузями економіки України, 2013 рр., % 

 

Галузь 

Індекс 

участі у 

ГЛСВ 

FVA DVX 

Експорт у термінах 

доданої вартості, 

млрд дол. 

Рибальство 6,11 3,16 2,96 4,53 

Сільське господарство 6,53 3,20 3,33 27,81 

Будівельна галузь 14,53 11,06 3,47 8,15 

Електро-, газо- та водопостачання 18,18 13,15 5,03 11,86 

Оптова торгівля 20,47 3,33 17,14 8,89 

Роздрібна торгівля 20,47 3,33 17,14 19,78 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 
20,47 3,33 17,14 0,69 

Освітні послуги, охорона здоров'я 

та інші послуги 
20,70 15,74 4,96 8,55 

Телекомунікаційні та поштові 

послуги 
23,12 8,70 14,42 2,30 

Транспортні послуги 28,65 8,76 19,89 14,78 

Послуги державного управління 29,59 24,03 5,56 0,48 

Фінансові та ділові послуги 32,73 17,49 15,23 30,07 

Харчова промисловість 33,94 28,78 5,17 31,16 

Текстильна промисловість 42,77 37,48 5,30 14,02 

Послуги приватним 

домогосподарствам 
47,18 41,84 5,34 0,01 

Деревообробна та паперова 

промисловість 
58,53 23,79 34,74 2,48 

Електротехнічна промисловість і 

машинобудування 
63,35 36,14 27,21 19,49 

Видобувна промисловість 66,10 8,30 57,80 8,03 

Галузь переробки відходів 66,36 58,93 7,43 1,17 

Виробництво транспортних засобів 69,43 52,11 17,32 2,25 

Хімічна та нафтова промисловість 74,24 41,47 32,77 22,02 

Металургійна промисловість 92,81 29,50 63,30 23,63 

Готельно-ресторанна галузь 96,57 36,87 59,70 0,14 

Джерело: розраховано та складено автором за даними [36]. 
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ДОДАТОК Ф 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 
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