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у глобальних ланцюгах доданої вартості, що містяться у TiVA, та методики їх обчислення. Проаналізовано окремі ключові показники, що містяться 
у TiVA та характеризують особливості створення доданої вартості у розрізі країн світу, серед яких: обсяги валової доданої вартості за країнами 
та темпи їх зростання; розподіл галузей економіки країн за часткою у створеній доданій вартості; частка послуг у загальному обсязі створеної до-
даної вартості в країнах-лідерах за темпами її зростання; динаміка частки доданої вартості внутрішнього походження у валовому експорті країн. 
Особливу увагу приділено питанню визначення галузевих особливостей торгівлі доданою вартістю країн, з якими Україна має значні обсяги торгівлі 
товарами. Досліджено динаміку частки доданої вартості внутрішнього походження у валовому експорті країн. Виокремлено країни, з яких Україна 
імпортувала найбільші обсяги товарів у грошовому виразі, та визначено основні групи імпортованих товарів. Проаналізовано динаміку частки 
доданої вартості національного походження у валовому експорті мінеральних палив, нафти і продуктів її перегонки та національну додану вар-
тість в експорті країн – ключових партнерів України у розрізі ВЕД. Визначено, що довготривала тенденція скорочення промислового виробництва 
в економіці України та технологічне відставання призвели до деградації національних високотехнологічних галузей промисловості та поглиблення 
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ная инициатива ОЭСР вместе со Всемирной торговой организацией 
по созданию базы данных индикаторов торговли добавленной стои-
мостью (TiVA), основные валовые показатели торговли, укрупненные 
группы индикаторов участия стран в глобальных цепочках создания 
стоимости, содержащиеся в TiVA, и методики их исчисления. Проана-
лизированы отдельные ключевые показатели, содержащиеся в TiVA 
и характеризующие особенности создания добавленной стоимости 
в разрезе стран мира, среди которых: объемы валовой добавленной 
стоимости по странам и темпы их роста; распределение отраслей 
экономики стран по доле в созданной добавленной стоимости; доля 
услуг в общем объеме созданной добавленной стоимости в странах-
лидерах по темпам ее роста; динамика доли добавленной стоимости 
внутреннего происхождения в валовом экспорте стран. Особое вни-
мание уделено вопросу определения отраслевых особенностей тор-
говли добавленной стоимостью стран, с которыми Украина имеет 
значительные объемы торговли товарами. Исследована динамика 
доли добавленной стоимости внутреннего происхождения в валовом 
экспорте стран. Выделены страны, из которых Украина импортиро-
вала наибольшие объемы товаров в денежном выражении, и опреде-
лены основные группы импортируемых товаров. Проанализирована 
динамика доли добавленной стоимости национального происхожде-
ния в валовом экспорте минеральных топлив, нефти и продуктов 
ее перегонки и национальная добавленная стоимость в экспорте 
стран – ключевых партнеров Украины в разрезе ВЭД. Определено, 
что долговременная тенденция сокращения промышленного произ-
водства в экономике Украины и технологическое отставание привели 
к  деградации национальных высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности и углублению специализации на экспорте продукции низкой 
степени переработки. Обосновано, что включение в глобальные це-
почки создания стоимости потенциально может обеспечить при-
влечение в страну иностранных инвестиций для индустриализации 
экономики и обеспечения занятости.
Ключевые слова: добавленная стоимость, оценка, торговля, глобаль-
ные цепи создания стоимости, экспорт, импорт.
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the World Trade Organization to create a database of indicators of trade in 
value added (TiVA) as well as key gross trade indicators, enlarged groups of 
indicators of countries’ participation in global value chains, contained in TiVA, 
and the methods of their calculation. There analyzed some major indicators 
contained in TiVA, which characterize the features of value added in the con-
text of countries of the world, including: gross added value by country and its 
growth rate; breakdown of sectors of the economy of countries by the share 
in the created value added; share of services in the total added value created 
in the leading countries in terms of its growth rate; changes in the domestic 
value added share of gross exports by country. Particular attention is paid to 
the issue of determining sectoral characteristics of trade in value added in the 
countries with which Ukraine has significant volumes of trade in goods. The 
changes in the domestic value added share of gross exports by countries are 
studied. The countries from which Ukraine imported the largest volumes of 
goods in monetary terms are singled out, and the main groups of imported 
goods are identified. There analyzed the changes in the domestic value added 
share of gross exports of mineral fuels, oil and its distillation products as well 
as domestic value added in the export of countries — key partners of Ukraine 
in the context of foreign economic activity. It is determined that the long-term 
trend in the reduction of industrial production in the economy of Ukraine and 
the technological lag have led to the degradation of national high-tech indus-
tries and the deepening of specialization in the export of low-grade products. 
It is substantiated that inclusion in global value chains can potentially attract 
foreign investment into the country to industrialize the economy and provide 
employment.
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Вступ. Останні три десятиліття міжнародна торгівля 
здебільше розглядається у рамках поняття глобальних лан-
цюгів створення вартості (ГЛСВ). В цей час як інструмент 
для оцінки включення країн у ГЛСВ та формування ефек-
тивної зовнішньоекономічної політики на її основі широко 
використовується система індикаторів торгівлі доданою 
вартістю. Розрахунки здійснюються на основі систем наці-
ональних рахунків, платіжного балансу та світових таблиць 
«витрати – випуск». 

Перші результати оцінки міжнародної торгівлі дода-
ною вартістю та основи методології її статистичного облі-
ку були опубліковані в наукових роботах у другій половині 
1990-х рр., а з 2010-х рр. розроблені потужні інформаційні 
онлайн-ресурси як з відкритим доступом для користува-
чів, так і комерційного спрямування, що дозволяють отри-
мувати значення індикаторів доданої вартості для певного 
набору країн світу, в тому числі у розрізі видів економічної 
діяльності [1–3]. 

Створення міжкраїнових таблиць «витрати – ви-
пуск», що дозволяли б здійснювати аналіз міждержавної 
торгівлі у галузевому розрізі й оцінювати не лише прямі 
торгові потоки, але й непрямі, повні витрати внутрішньої 
продукції та імпорту, набуло статусу міжнародного дослід-
ницького проекту 7-ї рамочної програми досліджень ЄС 
у  співпраці з Організацією економічного співробітництва 
та розвитку (ОЕСР) та World Input-Outpur Association. Але 
перші теоретичні розробки з цього питання були розпочаті 
раніше у контексті дослідження міжрегіональної торгів-
лі, головним чином у СРСР та США [4–7]. Розробки були 
здебільшого спрямовані на виявлення повних міжгалузе-
вих зв’язків між регіонами, розподіл ресурсів регіонів на 
власне кінцеве споживання та кінцеве споживання у інших 

регіонах. Водночас через наявність різних методологій 
формування системи національних рахунків у різних кра-
їнах світу універсальної методології побудовано не було. 
Прикладні результати й оцінки, які б стосувалися окре-
мих країн, також не публікувалися повною мірою. В Украї-
ні формування регіональних таблиць «витрати – випуск» 
не здійснюється, тому поодинокі роботи з цього питання 
стосувалися здебільшого регіональних відмінностей у га-
лузевій структурі, зокрема і зовнішньої торгівлі, а не між-
регіональної торгівлі.

Мета статті полягає у аналізі оцінок торгівлі дода-
ною вартістю у світовій економіці.

Викладення результатів дослідження. ОЕСР разом 
зі Світовою організацією торгівлі (СОТ) реалізували спіль-
ну ініціативу зі створення бази даних індикаторів торгівлі 
доданою вартістю (TiVA), перші результати функціонуван-
ня якої були представлені в 2013 р. [2]. 

На цей момент база даних TiVA охоплює 64 країни 
світу, у тому числі всі країни ОЕСР, ЄС, Великої двадцят-
ки та значну кількість країн Східної та Південно-Східної 
Азії у розрізі 36 видів економічної діяльності. Індикатори 
торгівлі доданою вартістю розраховуються на основі сві-
тових таблиць «витрати  – випуск», розроблених ОЕСР, 
які описують взаємодії між галузями і споживачами в 64 
економіках. Більшість показників є доступними за період 
2005–2015 рр. із попередніми прогнозами на 2016 р. Інфор-
маційна база включає і ряд валових показників торгівлі за 
країнами (табл. 1).

Варто зазначити, що вдосконалення методології 
ОЕСР йде у напрямі все більш докладної декомпозиції 
потоків міжнародної торгівлі, зокрема, торгівлі доданою 
вартістю. Так, редакція методології від 2016 року передба-

Таблиця 1

Основні валові показники торгівлі  
Абревіатура 

показника в базі 
даних OECD

Зміст показника Формула для обчислення показника

1 2 3

EXGR
валовий експорт за галузя-
ми та країнами-партнерами, 
млн дол. СШа

≠ ≠
= = +∑ ∑, , , , , , ,( _ _ )c i c p i c p i c p i

p c p c
EXGR EXGR EXG INT EXGR FNL

експорт продукції галузі i (i =1,… K) з країни с в країну р (c, p = 1,… N)

EXGRpSH частка країни партнера у 
валовому експорті галузі

= ×
∑

, ,
, ,

, ,
100c p i

c p i
c p i

p

EXGR
EXGRpSH

EXGR

IMGR валовий імпорт за галузями, 
млн дол. СШа

≠ ≠
= = +∑ ∑, , , , , , ,( _ _ )c i c p i c p i c p i

p c p c
IMGR IMGR IMG INT IMGR FNL

імпорт продукції галузі i в країну с з країни р
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чає можливість оцінки торгівлі по кожній парі країн і по 
кожній парі галузей. Крім того, велика увага приділяється 
показниками сфери послуг. Все це розширює можливості 
аналізу, але вимагає набагато більше обчислювальних зу-
силь з підготовки та узгодження даних і розрахунків.

На сьогодні база даних TiVA містить вісім укрупне-
них груп індикаторів участі країн у глобальних ланцюгах 
доданої вартості (рис. 1).

Розглянемо методику обчислення індикаторів першої 
групи «додана вартість у валовому експорті та імпорті» [8]:

внутрішня (національна) додана вартість у вало- 
вому експорті країни с по галузі і країні-партне- 
ру p включає додану вартість, створювану експор-
туючою галуззю в процесі виробництва, а також 
будь-яку додану вартість, що надходить від ві-
тчизняних постачальників, втілену в експорті:

, , , , ,_ c p i c c c c p iEXGR DVA V B EXGR= ,

де     Vc – вектор розмірності K×1, кожний елемент якого 
дорівнює питомій вазі валової доданої вартості галузей 
країни c;

Bc,c – блок глобальної матриці повних матеріальних 
витрат міжгалузевої багатокраїнової системи B, який від-
повідає країні c: 

1
,( ) [ ]c p NK NKB I A B−

×= − =  – глобальна матри-
ця повних матеріальних витрат, A – глобальна матриця 
прямих матеріальних витрат;

, ,c p iEXGR   є вектором розмірності K×1, в якому всі 
елементи дорівнюють нулю, за винятком того, що відпові-
дає галузі i;

1 2 3

IMGRpSH
частка країни-партнера  
в валовому імпорті продук-
ції галузі

= ×
∑

, ,
, ,

, ,
100c p i

c p i
c p i

p

IMGR
IMGRpSH

IMGR

EXGR_GDP валовий експорт у % ввП = ,
,_ c i

c i
c

EXGR
EXGR GDP

GDP

IMGR_GDP валовий імпорт у % ввП = ,
,_ c i

c i
c

IMGR
IMGR GDP

GDP

TSGR
Баланс двосторонньої тор-
гівлі (за країнами),  
млн дол. СШа

TSGRc,p,i = EXGRc,p,i – IMGRc,p,i

BALGR
валовий торговий баланс 
між країнами, млн дол. СШа 
(f.o.b.)

BALGRc,p = EXGRc,p – IMGRc,p

TSGR_GDP торговий баланс  
у % ввП ≠=

∑ , ,

,_
c p i

p c
c i

c

TSGR

TSGR GDP
GDP

PROD_VASH частка доданої вартості  
у валовому випуску

= ,
,

,
_ c i

c i
c i

VALU
PROD VASH

PROD

VALU c,i  – додана вартість у галузі  i країни с

PRODc,i – обсяг випуску

Джерело: [8]

ДВ у 
валовому 
експорті 
й імпорті

ДВ 
у кінце-

вому 
споживанні

ДВ 
послуг

Декомпо-
зиція внутріш-

ньої ДВ 
у валовому 

експорті

ДВ 
за країною 

походження 
і галуззю

ДВ 
в експорті 

за кінцевим 
пунктом 

призначення

Пряма 
і зворотна 

участь
у глобальних 
ланцюгах ДВ

Реекспорт
проміжного 

імпорту

Групи індикаторів участі країн у глобальних ланцюгах доданої вартості

рис. 1. індикатори участі у глобальних ланцюгах доданої вартості
Джерело: [8]

Закінчення табл. 1
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зовнішня (іноземна) додана вартість валового  
експорту відображає вартість імпортованих про-
міжних товарів і послуг, які втілені в експорті 
вітчизняної галузі. Додана вартість може надхо-
дити з будь-якої іноземної галузі у виробничому 
ланцюгу:

,_ ,c c c c iEXGR FVA V B EXGR=

де     Bc блок стовпців матриці B, що відповідає країні c, при-
чому блок рядків, що відповідає країні c, дорівнює нулю;

частка внутрішньої доданої вартості у валово- 
му експорті представлена у розрізі галузей і по 
країнам-партнерам:

, ,
,

, ,

_
_ 100,

c p ip
c i

c p ip

EXGR DVA
EXGR DVASH

EXGR
= ×

∑
∑

частка зовнішньої доданої вартості у валовому  
експорті, представлена у розрізі галузей і по краї-
нах-партнерах:

, ,
,

, ,

_
_ 100,

c p ip
c i

c p ip

EXGR FVA
EXGR FVASH

EXGR
= ×

∑
∑

внутрішня додана вартість, втілена в зарубіжному  
експорті, як частка валового експорту. Цей по-
казник являє собою співвідношення між внутріш-
ньою доданою вартістю валового експорту про-
мисловості зарубіжних країн і валовим експортом 
країни-джерела:

, ,
,

,

_
_ 100,

tc i ip
c i

c pp

EXGR BSCI
EXGR DVAFXSH

EXGR
= ×

∑
∑

де   _
t tci piEXGR BSCI   – сукупна додана вартість краї-

ни  c, втілена в загальному експорті країни p;
внесок галузі в національну додану вартість у  ва- 
ловому експорті у відсотках від загального вало-
вого експорту. Показник відображає частку в  за-
гальному валовому експорті внутрішньої доданої 
вартості експорту галузі. Сума по всіх галузях 
промисловості – це загальна частка доданої вар-
тості у валовому експорті (EXGR_DVASH):

, ,
,

, ,,

_
_ 100;

c p ip
c i

c p ip i

EXGR DVA
EXGR TDVAIND

EXGR
= ×

∑
∑

внесок до валового експорту доданої вартості за- 
рубіжної галузі, у відсотках від загального вало-
вого експорту. Показник відображає частку в за-
гальному валовому експорті іноземної доданої 
вартості в експорті галузі. Сума по всіх галузях є 
часткою доданої вартості валового експорту. Об-
числюється показник за формулою:

, ,
,

, ,,

_
_ 100;

c p ip
c i

c p ip i

EXGR FVA
EXGR TFVAIND

EXGR
= ×

∑
∑

внутрішня додана вартість в експорті кінцевої  
продукції у вигляді частки від загального валово-
го експорту. Індикатор показує частку внутріш-
ньої доданої вартості в експорті кінцевих товарів 
і послуг у вигляді частки від загального валового 
експорту. Цей індикатор доступний по країнах 
і  галузях й обчислюється за формулою:

,

, ,

, ,

_

_
100;

c i

c p ip

c p ip

EXGR FNLDVASH

EXGR FNLDVA

EXGR

=

= ×
∑

∑
внутрішня додана вартість в експорті проміжної  
продукції у вигляді частки від загального валово-
го експорту. Індикатор показує частку внутрішньої 
доданої вартості в експорті проміжних товарів і по-
слуг у вигляді частки від загального валового екс-
порту. Індикатор доступний по країнах і галузях:

,

, ,

, ,

_

_
100;

c i

c p ip

c p ip

EXGR INTDVASH

EXGR INTDVA

EXGR

=

= ×
∑

∑  
внутрішня додана вартість у валовому експорті  
у вигляді частки партнерів. Для кожної країни і га-
лузі цей індикатор показує розподіл внутрішньої 
доданої вартості імпортерів у валовому експорті:

, ,
, ,

, ,

_
_ 100;

_
c p i

c p i
c p ip

EXGR DVA
EXGR DVApSH

EXGR DVA
= ×

∑
внутрішня додана вартість в експорті проміжних  
продуктів у вигляді частки партнерів. Для кожної 
країни і галузі цей показник показує розподіл вну-
трішньої доданої вартості імпортерів у валовому 
експорті проміжних товарів і послуг:

, ,

, ,

, ,

_

_
100;

_

c p i

c p i

c p ip

EXGR INTDVApSH

EXGR INTDVA

EXGR INTDVA

=

= ×
∑

внутрішня додана вартість у валовому імпорті  
в  розрізі експортуючої галузі і країни-експортера. 
Показник включає загальну внутрішню додану 
вартість, яка втілюється в імпорті, здійснено-
му країною-імпортером c з експортуючої галузі 
i  країни-експортера p:

, , , , , , , , ;_ c i p c l c l p i p i c
i

IMGR DVA V B IMGR= ∑
частка внутрішньої доданої вартості у валово- 
му імпорті. Частка внутрішньої доданої вартості 
валового імпорту (IMGR_DVASH) визначається 
як внутрішня додана вартість, яка втілюється 
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у валовому імпорті (IMGR_DVA) експортерами 
галузі i країни-експортера p, розділена на загаль-
ний валовий імпорт експортуючої галузі i країни-
експортера p у %: 

, ,
, ,

, ,

_
_ 100;c i p

c i p
c i pp

IXGR DVA
IMGR DVASH

IMGR
= ×

∑
Цей «показник інтенсивності внутрішньої доданої 

вартості», який відображає обсяг внутрішньої доданої вар-
тості в одиниці загального валового імпорту з експортую-
чої галузі i країни-експортера p.

Індикаторами, що входять до групи «декомпозиція 
внутрішньої доданої вартості у валовому експорті» є такі:

пряма внутрішня додана вартість галузі в валово- 
му експорті:

,ˆ
cDDC c ccEXGR diagB E RV XG= ⋅ ⋅

де 
1 ... 0

ˆ ,
0

c

c

cK

v
V

v

 
 =  
  

  



де          vci – частка доданої вартості для кожної галузі в країні с; 
K – кількість галузей;
Bc,c – локальна матриця повних матеріальних витрат; 
diagBc – діагональні елементи матриці Bc,c.;

непряма внутрішня додана вартість галузі в вало- 
вому експорті (використання внутрішніх проміж-
них продуктів):

_ ;_ˆ
c c c ccEXGR IDC offdiagB EXGR EXGR BV BC= ⋅ ⋅ −

реімпортована внутрішня додана вартість у вало- 
вому експорті:

де     EXGR_DDCc, EXGR_IDCc і EXGR_RIMc є векторами роз-
мірності K×1, що представляють галузеві виміри, 

Bc=(I – Ac)
-1 – матриця коефіцієнтів повних матері-

альних витрат країни с (локальна інверсія Леонтьєва); 
Ac – матриця коефіцієнтів прямих матеріальних ви-

трат з таблиці «витрати – випуск» країни с, 
Bc,c – діагональний блок матриці В, що являє собою 

повні витрати валового випуску для збільшення на одини-
цю кінцевого споживання в країні с; 

Bp,c – повна потреба в валовому випуску країни р для 
збільшення на одиницю кінцевого споживання в країні с;

diagBc – матриця, яка складається з діагональних еле-
ментів оберненої матриці Леонтьєва, тобто тих елементів 
матриці, які відображають прямі вимоги, тоді як матриця 
offdiagBс є оберненою матрицею Леонтьєва з усіма діаго-
нальними елементами рівними нулю, отже, представляє 
непрямі вимоги;

EXGR_DDCc,i є i-м елементом K × 1 вектора EXGR_DDCc 
і представляє пряму внутрішню додану вартість у валово-
му експорті галузі i. Це стосується і непрямої внутрішньої 
доданої вартості та частки реімпорту у валовому експорті. 

Частка іноземної доданої вартості валового експорту під-
сумовується для всіх партнерів.

Оцінка кінцевого споживання (походження доданої 
вартості) проводиться за такими показниками:

внутрішня додана вартість в іноземному кінцево- 
му споживанні за країнами імпортерами та екс-
портуючими галузями:

, ,
ˆ_ ( ) ,cc p c pFFD DVA B FDV= ⋅ ⋅

де        FFD_DVAc,p  – це вектор розмірності K×1; 
FD – глобальна матриця кінцевого споживання в кра-

їні p (у стовпчику) товарів і послуг з галузі i країни c;
(V∙B∙FD)c,p – частина матриці з K рядків (по одній для 

кожної галузі), що відповідають країні c і стовпця, що від-
повідає країні p, p≠c:

, ,
, ,

, ,

_
_ 100.

_
c p i

c p i
c p ip

FFD DVA
FFD DVApSH

FFD DVA
= ×

∑
Показник FFD_DVApSH доступний за країнами та га-

лузями походження доданої вартості та кінцевого спожи-
вання країни-партнера;

внутрішня додана вартість в іноземному кінце- 
вому споживанні як відсоток загальної доданої 
вартості:

, ,
,

,

_
_ 100,

c p ip
c i

c i

FFD DVA
VALUX FFDDVA

VALUx
= ×

∑

де       VALUx є доданою вартістю, скоригованою, щоб відпо-
відати кінцевому попиту (як національному, так і іноземно-
му), що виключає «зміни запасів» (які охоплюють товари, 
вироблені в попередні періоди і, можливо, невнутрішнього 
походження). Цей показник доступний за країною та галу-
зевим походженням доданої вартості.

Імпортовані продукти, які використовуються як ма-
теріали у виробничих процесах, а потім знову експорту-
ються, називаються реекспортованими проміжними про-
дуктами. Реекспортований проміжний імпорту у грошово-
му виразі розраховується за формулою:

, , , ,c i p c c c c
p

REII A B EXGR
 

=  
  
∑

де     Ap,c  – це недіагональний блок K × K матриці А, що міс-
тить інформацію про проміжні продукти с, одержані з краї-
ни p та необхідні для виробництва одиниці продукції; 

EXGRc – вектор розмірності K × 1, що являє собою 
експорт кожної галузі i країни c до всіх інших країн;

Ap,c Bc,c EXGRc є також вектором розмірності K × 1 та 
містить інформацію щодо проміжних товарів і послуг, ви-
користаних у країні с, які походять з країни p у загальному 
експорті с.

(∑pAp,c Bc,c EXGRc)– є і-м елементом вектора та являє 
собою сукупні проміжні товари та послуги, використані в 
країні c, які походять з усіх країн у промисловості i. 

Цей показник доступний по країнах та експортуючих 
галузях.

Для аналізу включення у глобальні ланцюги ство-
рення вартості особливо важливими є показники прямої 
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і зворотної участі в глобальних ланцюгах доданої вар-
тості:

показник прямої участі – внутрішня додана вар- 
тість, втілена в іноземному експорті, як відсоток 
загального валового експорту країни-джерела:

_
100;t tci pi

cp
c

EXGR BSCI
FEXDVApSH

EXGR
= ×

показник зворотної участі – іноземна додана вар- 
тість, втілена в експорті, як відсоток загального 
валового експорту країни-експортера:

_
100.t tci pi

cp
p

EXGR BSCI
DEXFVApSH

EXGR
= ×

де  EXGR_BSCIcitpit – сукупна додана вартість країни c, вті-
лена в загальному експорті країни p.

Проаналізуємо окремі ключові показники, що міс-
тяться у базі даних TiVA та характеризують особливості 
створення доданої вартості у розрізі країн світу. 

До десятки країн, що мають найбільші обсяги ство-
реної доданої вартості входять всі високорозвинені країни 
«Великої сімки», а також Китай, Індія та Бразилія (рис. 2).

Максимальний середньорічний темп зростання дода-
ної вартості за період 2006–2015 рр. не тільки серед країн-
лідерів за обсягами доданої вартості, а й поміж усіх 64  кра-
їн мав Китай – 117,3 %, де значення показника у 2015 р. 
порівняно з 2005 р. збільшилось у 4,1 разу. До десяти країн 
з найвищими темпами зростання доданої вартості не вхо-
дять лідери за обсягами доданої вартості, окрім Китаю та 
Індії (рис. 3), натомість серед лідерів – саме країни Азії та 
Південної Америки, що розвиваються.

Найнижчі середньорічні темпи зростання доданої 
вартості за проаналізований період спостерігалися в та-
ких країнах, як Греція (97,57 %), Японія (99,08 %) та Італія 
(99,96  %).

Додана вартість високорозвинених країн створю-
ється переважно за рахунок видів економічної діяльності 
з  надання послуг: від 71,5 % у Німеччині до 84,7 % у Велико-
британії; на другому місці за часткою серед видів економіч-
ної діяльності зі створення доданої вартості знаходиться 
переробна промисловість: від 10,6 % у Великобританії до 
24,9 % у Німеччині; 7,8 % доданої вартості Канади припа-
дає на добування корисних копалин, однак у решти країн 
«Великої сімки» ця галузь має від 0,1 % у Франції та Японії 
до 1,8 % у США. У сільському, лісовому та рибному госпо-
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дарствах цих країн створюється від 0,6 % доданої вартості 
у Німеччині до 2,2 % в Італії. 

Для Китаю, Індії та Бразилії, які займають друге, сьо-
ме та дев’яте місця відповідно за обсягами створеної дода-
ної вартості серед країн світу, характерною є менша частка 
доданої вартості, що створюється в галузі послуг, натомість 
в Індії суттєво більшим є внесок галузі, що об’єднує сіль-
ське, лісове та рибне господарство, в Китаї – переробної 
промисловості (рис. 4). 

Аналіз відмінностей у структурі створеної доданої 
вартості за видами економічної діяльності, що мають місце 
у 2015 р. порівняно з 2005 р. свідчить про наявність тенден-
ції в країнах, що мали найбільші темпи зростання доданої 
вартості, до збільшення частки послуг (рис. 5). 

Зростання частки доданої вартості послуг у Китаї 
відбулося за рахунок збільшення обсягів бізнес-послуг 
з 28,5 % до 36,6 %. Зокрема, у фінансовій та страховій ді-
яльності – з 3,1 % у 2005 р. до 7,6 % у 2015 р. від загальної 
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доданої вартості, створеної в країні, а у грошовому виразі 
зростання відбулося у 12,2 разу.

Значним є зростання частки послуг в обсягах доданої 
вартості Казахстану та Коста-Рики. У Казахстані суттєво 
зросла частка доданої вартості державних послуг (адмі-
ністрування, освіта, охорона здоров'я, соціальні послуги) 

з  8,5 % до 14,7 % у загальному обсязі створеної доданої вар-
тості в країні. Для Коста-Рики характерним виявилось од-
ночасне зростання частки бізнес-послуг з 43,8 % до 48,8 %, 
а  також державних – з 18,5 % у 2005 р. до 23,7 % у 2015 р.

Для аналізу участі країн у глобальних ланцюгах ство-
рення доданої вартості розглянемо частку внутрішньої до-
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даної вартості у валовому експорті країн. Із десяти країн 
з  найвищими обсягами доданої вартості у 2016 р. найбіль-
шу частку доданої вартості внутрішнього походження мали 
країни, що наведені на рис. 6.

Серед решти країн-лідерів за обсягами доданої вар-
тості спостерігаються близькі щорічні значення показника 
частки доданої вартості внутрішнього походження у вало-
вому експорті Німеччини, Франції та Італії із спільними на-
прямами змін. У динаміці цього показника для Канади не 
спостерігається різких змін у бік зростання або скорочення 
(рис. 7).

Особливий інтерес представляє питання визначення 
галузевих особливостей торгівлі доданою вартістю країн, 
з  якими Україна має значні обсяги торгівлі товарами.

Аналіз, попередньо проведений на основі даних Дер-
жавної служби статистики України [9], дозволив виокре-
мити країни, з яких Україна імпортувала найбільші обсяги 
товарів у грошовому виразі у 2011–2017 рр. та визначені 
основні групи імпортованих товарів. Для подальшого ана-
лізу використовувалася база даних TiVA у редакції 2016 р., 
яка містить повну множину країн, тому використовувалися 
лише дані до 2014 р. [4].

1 –  США;  2 –  Бразилія;  3 –  Японія;  4 – Великобританія;  5 –  Індія;  6 –  Китай  
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Найбільший інтерес становить показник «частка 
внутрішньої (національної) доданої вартості у валовому 
експорті галузі», який містить додану вартість, створювану 
галуззю-експортером в процесі виробництва, а також до-
дану вартість внутрішніх постачальників проміжної про-
дукції. Значення цього показника для країн-експортерів 
в Україну розглядалися у розрізі видів економічної діяль-
ності, що були поставлені відповідно до визначених на по-
передньому етапі груп товарів.

Найбільші обсяги імпорту в Україну за обраними 
країнами-експортерами припадали на такі групи товарів: 
палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки; реактори 
ядерні, котли, машини; електричні машини; засоби наземно-

го транспорту крім залізничного; пластмаси, полімерні мате-
ріали. Відповідно до зазначених груп товарів були розглянуті 
частки національної доданої вартості в експорті за видами 
економічної діяльності, в яких виробляється цей тип продук-
ції. Так, для виробників мінеральних палив спостерігаються 
значні розбіжності в обсягах доданої вартості національного 
походження в валовому експорті продукції (рис. 8). 

При цьому, якщо високі значення показника для РФ 
та США можна пояснити використанням у процесі вироб-
ництва сировини власного видобутку, то порівняно висока 
частка доданої вартості національного походження в екс-
порті за вказаним ВЕД Швейцарії свідчить про включен-
ня країни у виробництво продукції на принципово іншому 
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етапі ланцюга створення вартості (найбільш вірогідно, що 
насправді Швейцарія забезпечує лише фінансові та логіс-
тичні послуги). Своєю чергою, такі країни, як Німеччина, 
Франція та Угорщина мають порівняно низькі частки дода-
ної вартості національного походження, оскільки насправ-
ді постачають або реверсний природний газ, або продукти 
переробки імпортованої сировини. Серед усіх розглянутих 
країн Польща відрізняється найбільш вираженою динамі-
кою скорочення національної доданої вартості в експорті. 

Показники доданої вартості за ВЕД, що відносяться 
до машинобудування та виробництва гумової й пластмасо-
вої продукції, наведені в табл. 2.

Порівняно невисока частка внутрішньої доданої вар-
тості в експорті підгалузей машинобудування Угорщини 
свідчить про те, що значна частка кінцевої продукції виро-
бляється з імпортних комплектуючих на основі зарубіжних 
технологій. Найбільші значення показника мають США, Ні-
меччина та Італія, в яких сконцентровані наукомісткі й ін-
новаційні стадії виробництва машинобудівної продукції. 

У виробництві гумових і пластмасових виробів лі-
дерами за часткою доданої вартості національного похо-
дження в експорті галузі є Туреччина та Німеччина. 

Слід зазначити, що ще одним вагомим партнером 
України у зовнішній торгівлі є Білорусь. Однак до бази 
даних TiVA Білорусь, як і Україна, не входить, тому аналіз 
доданої вартості цих країн потребує адаптації методики 
OECD і проведення подальшого дослідження.

Висновки. Такі характерні риси сучасного світового 
господарства, як фрагментація та вертикальна спеціалі-
зація виробництва дають можливість країнам, що розви-
ваються та через об’єктивні причини не в змозі створи-
ти національні високотехнологічні галузі (виробництво 
комп’ютерів, літакобудування, автомобілебудування тощо), 
брати участь в окремій стадії процесу виробництва [10]. 
Україна не є у цьому випадку виключенням. Довготривала 
тенденція скорочення промислового виробництва в еконо-
міці та технологічне відставання призвели до деградації на-
ціональних високотехнологічних галузей промисловості та 
поглиблення спеціалізації на експорті продукції низького 
ступеня переробки. Включення до ГЛСВ потенційно може 
привести до залучення іноземних інвестиції для індустріа-
лізації економіки країни і забезпечення зайнятості. Однак 
державна політика у цьому напрямі має враховувати не 
тільки поточні можливості та переваги включення у ГЛСВ, 
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а й ризики зовнішньоекономічної безпеки та перспективи 
у частині включення у стадії виробництва з максимальною 
власною доданою вартістю.
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Таблиця 2

Національна додана вартість в експорті країн-ключових партнерів України у розрізі ВеД (% валового експорту галузі)

Країна-експортер
Виробництво машин і обладнання

Країна-експортер
Виробництво електричних машин і апаратів

2012 2013 2014 2012 2013 2014

СШа 75,1 76,5 77,0 СШа 77,7 78,7 79,1

італія 74,1 74,9 75,6 німеччина 73,3 74,0 74,6

німеччина 72,8 73,0 73,6 італія 70,2 71,1 70,3

китай 70,6 70,9 72,1 Польща 57,3 56,6 56,4

рФ 71,2 70,3 71,1 китай 52,8 53,0 54,5

Франція 70,5 70,3 70,2 угорщина 38,0 37,5 39,0

туреччина 63,4 66,0 66,7

Польща 61,0 60,9 60,2

Країна-експортер
Виробництво автомобілів 

і причепів Країна-експортер
Виробництво гумових і пластмасових 

виробів

2012 2013 2014 2012 2013 2014

німеччина 67,3 67,9 68,8 туреччина 70,8 71,1 71,5

СШа 65,0 65,5 65,7 німеччина 70,2 70,5 70,5

Франція 60,8 60,8 60,3 італія 69,2 69,4 69,7

туреччина 58,5 59,6 59,9 китай 62,9 63,4 65,1

угорщина 36,2 37,0 36,0 Польща 60,0 60,1 60,0

угорщина 50,6 50,2 50,3

Джерело: [2]
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