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1.7. Global supply chain in context of new model of economic  
 growth 

Глобальні ланцюги постачань в контексті нової моделі 
зростання економіки 

 
Сучасні економічні відносини дедалі більше підпорядковуються 

новому раніше небаченому феномену – «глобалізації» – процесу всесвітньої 
економічної, політичної та культурної інтеграції й уніфікації. В економіці 
глобалізація проявляється як транснаціоналізація окремих виробничих 
утворень, так і економік в цілому. Розвиток світової торгівлі періоду 
глобалізації, що характеризувався ускладненням інституціональних форм 
глобальної виробничо-збутової кооперації, мав ряд емпірично обумовлених 
причин. 

По-перше, глобалізація світового товарного обміну призвела до 
певного скасування системи митного протекціонізму національної 
промисловості в умовах підвищення рівня відкритості локальних ринків. 
Вільний обіг товарів і фінансів, накладений на уніфіковане в усьому світі 
споживання, миттєво ліквідує дефіцит промислових товарів на ринку, легко 
заповнюючи відставання в розвитку національної промисловості імпортом.  

По-друге, економічна політика розвитку національної промисловості 
та внутрішнього ринку сформувала певний розрив в умовах функціонування 
економік, створюючи передумови для прискореної та прогресивної 
індустріалізації економік, що розвиваються через нарощування кінцевого 
попиту в економіках розвинених країн.  

По-третє, поділення світу на розвинені та розвиваючі країни привело 
не тільки до різної динаміки зростання цих країн. Сформувалася певна 
модель глобально орієнтованої індустріалізації економік. В умовах 
зниження інноваційної активності західних корпорацій, компанії з 
азіатських країн органічно прилаштувалися в діючі ланцюги постачань.  

Так, внаслідок імпорту технологій з США і Німеччини відбувалося 
формування виробничої бази Китаю, Польщі та Туреччини. Промисловий 
підйом Кореї, Індонезії та Таїланду ґрунтувався на виробничо-технологічній 
платформі Японії. Тобто ці країни активно інтегрувалися в міжнародні 
виробничі ланцюги створення вартості, займаючи «відведену» їм 
технологічну нішу. Так, у Китаї внутрішня додана вартість, отримана з 
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іноземного кінцевого попиту, збільшилася в 6 разів, в Індії – в 5 разів і в 
Бразилії – майже в 3 рази [1].  

Такі процеси на регіональних і глобальних рівнях трансформували 
країну походження товару з «Made in N country» на «Made in the World», а 
реальні потоки постачання складових кінцевих товарів утворили 
міжнародні мережі: 

– глобальний ланцюг постачань (ГЛП); 
– глобальний ланцюг створення вартості (ГЛСВ).  
Зростання інтеграції світової торгівлі призвело до географічної 

дезінтеграції виробництва. Дана дезінтеграція є фрагментацією 
виробництва, під якою розуміється міжнародна спеціалізація у будь-якій 
сфері та поділ виробництва. Особливістю міжнародної фрагментації є 
залучення більш дешевих іноземних виробництв в процес створення 
доданої вартості, тобто поділ виробництва відбувається всередині ланцюга 
створення вартості. В результаті фрагментації виробництва виникає 
торгівля напівфабрикатами або проміжними товарами.  

Найчастіше фрагментація використовується у формі аутсорсинга або 
офшоринга. Багато досліджень вчених показали, що використання цих 
інструментів допомагає скоротити витрати, збільшити прибутковість, 
провести модернізацію, а інколи і просто вижити у глобалізованій економіці 
[2, с. 81].  

Проте усвідомивши всю повноту витрат і ризиків, що виникають за 
аутсорсингу та офшорингу, компанії звернулися до пошуку нових способів 
організації міжнародного виробництва й розміщення операцій. На сьогодні 
інтерес з боку глобальних виробників, привертають такі підходи як 
решорінг та його підвиди: бекшоринг, неаршоринг та оншоринг.  

З погляду ступеня контролю над операцією слід згадати і зростання 
популярності інсорсинга, що полягає в переході від постачань сторонніх 
виробників до внутрішнього корпоративного забезпечення на території 
країни походження. Визначення ступеня контролю за реалізацією окремих 
видів діяльності – найважливіше завдання для забезпечення міжнародної 
конкурентоспроможності компанії. Компанії схильні контролювати ті види 
діяльності, які генерують найбільшу вартість, і передавати на аутсорсинг 
стандартизовані процеси, формуючи стійкі відносини з незалежними 
постачальниками компонентів і комплектуючих з інших країн.  

Якщо розглядати загальні показники впливу участі в ланцюгах 
постачань на економічне зростання країн, що найчастіше виражається у 
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ВВП, то за період дослідження Організації економічного співробітництва і 
розвитку ОЕСР, що охоплює двадцять років з 1990 до 2010 рр., статистичний 
аналіз кореляції зростання участі у ГЛСВ і темпів зростання ВВП на душу 
населення як для розвинених країн, так і для країн, що розвиваються – 
показав позитивний вплив. Але зростання ВВП у країн, що розвиваються 
було не настільки великим як у розвинених, у тридцяти країн, що 
розвиваються, більш залучених в ланцюги постачань він склав у середньому 
3,3 %, а у 30 країн, найменш залучених – 0,7 % [3].  

За тим же спостереженням, ще більш тісний зв'язок ми можемо 
спостерігати між прямими іноземними інвестиціями та зростанням 
глобальних ланцюгів вартості. За даними 2009 року на країни БРІКС 
припадає близько 14 % доданої вартості, створеної в рамках участі в ГЛСВ, 
притому з них 9 % створюється Китаєм, що зіставне з часткою США [6, с. 9]. 
Розвиток глобальних ланцюгів постачань як явища в світовій торгівлі 
обумовлений тим, що і на рівні національних економік, і на 
наднаціональному рівні були сформовані найбільш сприятливі умови для 
розвитку міжнародних виробничих ланцюгів і торгівлі.  

Глобальний та національний економічний контекст виступив 
каталізатором багатоступінчастої організації виробничих зв'язків і їх виходу 
за рамки окремих національних економік. Сам процес виробничо-
торговельної кооперації став можливий тільки в результаті узгодженого 
різноманіття промислової й економічної політики в окремих країнах і 
регіонах, яка дозволила диференціювати моделі їх включення в глобальні 
ланцюги створення вартості. Глобальні ланцюги постачань стали панівним 
елементом світової торгівлі та інвестицій, які проникли в усі країни та 
охопили усі типи економік. Весь процес виробництва товарів, від сировини 
до кінцевого продукту, все частіше здійснюється всюди, де необхідні 
професійні знання та матеріали належної якості доступні за конкурентною 
ціною. Міжнародний поділ виробництва обумовлений змінами в діловому і 
правовому середовищі, новими технологіями, змінами в колективному 
мисленні й стратегіях підприємств, а також систематичною лібералізацією 
торгівлі та інвестицій протягом останніх двох десятиліть. Зростання 
глобальних ланцюгів постачань можна помітити, якщо поглянути на те, як 
країни все більше покладаються на іноземні ресурси для експорту своїх 
підприємств, які можуть далі перероблятися в партнерських країнах.  
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Це яскраво ілюструє показник участі у глобальних ланцюгах постачань, 
який розраховується як відсоток валового експорту і має два компоненти: 
частка імпорту в експорті та експорт проміжних ресурсів (товарів і послуг), 
що використовувалися для експорту в треті країни (рис. 1).  

 

 Експорт проміжних товарів, що використовувалися для експорту в 
треті країни в 2009 році 

       Імпортні ресурси, що використовувалися в експорті у 2009 році 
       Спільна участь в 1995 році 

 
Рисунок 1 – Участь  країн у глобальних ланцюгах постачань,  

1995 і 2009 роки. 
Джерело: Global Value Chains: Investment and Trade for Development. World Investment 

Report 2013  // UNCTAD. – 2014. – Access mode: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf  

 
Так, з нього добре видно, що від 30 % до 60 % експорту країн G20 

складають проміжні товари, які продаються в рамках глобальних ланцюгів 
постачань. У порівнянні з 1995 роком у 2009 році участь у глобальних 
ланцюгах постачань збільшилася майже в усіх економіках країн G20, 
особливо в Китаї, Індії, Японії та Кореї (зростання індексу склало від 10 до 
20 %).  

Однак, далеко не всі країни змогли успішно включитися в систему 
глобальної виробничої кооперації, країни Африки та Латинської Америки 
традиційно отримують незначну частку прибутку глобальних ланцюгів 
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створення вартості, що є наслідком неефективних стратегій розвитку та 
індустріалізації, прийнятих і реалізованих урядами цих країн. Подальші 
успішні шляхи вдосконалення глобальних ланцюгів постачань припускають не 
тільки зростаючу участь країн та підприємств, але також і формування 
більш високої внутрішньої доданої вартості (верхній правий квадрат на рис. 
2).  

 
Median GDP per capita growth 
rates 

Медіана зростання ВВП на душу 
населення 

High високий 
Low низький 
GVC participation growth rate Рівень зростання участі в ГЛСВ 
Growth of the domestic value 
added share in exports 

Зростання частки внутрішньої доданої 
вартості в експорті 

 
Рисунок  2. Рівень зростання ВВП на душу населення для країн з 

високим/низьким рівнем участі в глобальних ланцюгах постачань, а також із 
сильним/слабким зростанням частки внутрішньої доданої вартості. 

 
Джерело: Global Value Chains: Investment and Trade for Development. World Investment 

Report 2013 // UNCTAD. – 2014. – Access mode: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf  
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Поширенню глобальних ланцюгів постачань сприяє розвиток 
технологій, які знижують торгові і координаційні витрати. Використання 
контейнерних судів і реактивних двигунів, наприклад, знизило транспортні 
витрати і полегшило рух товарів і людей. Розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій також відіграв важливу роль у появі глобальних 
ланцюгів постачань, оскільки координація діяльності між країнами 
передбачає великі витрати компаній. Ці витрати значно знизилися з появою 
мережі Інтернет і більш надійних комунікаційних інфраструктур. Цей сектор 
сьогодні займає до 10 % світового товарообігу. Особливість Інтернету в 
тому, що він застосовується як до схеми торгівлі – «бізнес-бізнес», так і до 
схеми – «бізнес-споживач».  

Проте, найсучаснішим трендом є розвиток цифрової економіки, яка 
вже не обмежується сектором інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) і цифровими компаніями (ЦК). Так у «Доповіді про світові інвестиції 
2017: Інвестиції та цифрова економіка», стверджується, що найбільшу 
економічну віддачу дає перехід на цифрові процеси та впровадження 
цифрових технологій в рамках ланцюгів створення вартості у всіх секторах 
світової економіки [5]. Такі цифрові технології можуть застосовуватися на 
всіх етапах створення вартості, в тому числі в сфері матеріально-технічного 
постачання, виробництва, координації діяльності в рамках мереж 
виробничих одиниць, зовнішньої логістики та відносин з клієнтами. По 
тому, як організовані міжнародні виробничі процеси в цифрових компаніях, 
підприємства багатьох інших галузей можуть судити про своє майбутнє.  

Географічно можна виділити три основні розвинені потоки 
пересування товарів: Європейський, Північно-Атлантичний та Північно-
Тихоокеанський. Менше до глобальних ланцюгів постачань залучені країни 
Латинської Америки та Африки.  

Україна за своїм геоположенням належить до Європейського потоку 
пересування товарів. Територією держави проходять чотири з десяти 
міжнародних транспортних коридорів загальноєвропейської мережі та два 
з п'яти євразійських транспортних коридори. Країна активно інтегрується в 
глобальні ланцюги постачань та розвиває власні національні ланцюги 
постачань, що підтверджує динаміка показників. Приріст показника 
логістичної ефективності (LPI) в 2014 році в порівнянні з 2010 роком склав 
+0,41 пункту, що свідчить про підвищення ефективності наявних ланцюгів 
постачань. Проте вже у рейтингу 2016 року Україна втратила 0,24 пункту, і з 
61 – позиції опустилася на 80 (табл.1).  
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Таблиця 1 – Індекс логістичної ефективності: ранжування деяких 

країн за LPI 2010, LPI 2012, LPI 2014, LPI 2016 
Країни за LPI 

Ранг. 
Країна 

Значення 
LPI 2010 

Ранг. 
Країна 

Значення 
LPI 2012 

Ранг. 
Країна 

Значення 
LPI 2014 

Ранг. 
Країна 

Значення 
LPI 2016 

1. 
Німеччина 

4,11 4. 
Німеччина 

4,03 1. 
Німеччина 

4,12 1. 
Німеччина 

4,23 

17. 
Франція 

3,84 12. 
Франція 

3,85 13. 
Франція 

3,85 16. 
Франція 

3,90 

22. Італія 3,64 24. Італія 3,67 20. Італія 3,69 21. Італія 3,76 
30. 

Польща 
3,44 30. 

Польща 
3,43 31. 

Польща 
3,49 33. 

Польща 
3,43 

102. 
Україна 

2,57 66. 
Україна 

2,85 61. 
Україна 

2,98 80. 
Україна 

2,74 

Джерело: Світовий банк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lpi.worldbank.org 
 

Якщо розглядати бали за кожною характеристикою окремо, найгірше 
Україну оцінено з митного оброблення вантажів (2,30 бала проти 4,12 у 
Німеччини), це 116-те місце в списку, згідно з рейтингом за окремою 
характеристикою. Найкраще Україну оцінили за своєчасністю доставки 
вантажів до пунктів призначення (3,51 бала проти 4,45 у Німеччини), це 54-
те місце списку. Загалом за п’ятибальною системою у 2016 р. Україна 
отримала 2,74 бала.  

Із 2007 до 2016 рр. динаміка показника LPI по Україні була такою: 
найбільший показник країна продемонструвала 2014 р. (61-е місце, 2,98 
бала), найменший – 2010 р. (102-е місце, 2,57 бала; хоча у 2007 р. країна 
посіла 73-е місце з нижчим сумарним балом 2,55). Причому найгірший 
показник серед усіх оцінюваних характеристик Україна демонструвала за 
митним обробленням вантажів з 2007 до 2016 рр., виключаючи 2014 р. 

На розвиток глобальних ланцюгів постачань в Україні вплинула робота 
транснаціональних компаній, в результаті більш активного залучення 
країни до процесів фрагментації міжнародних технологічних циклів. Не 
останню роль в процесі розвитку та становлення національних ланцюгів 
постачань відіграють іноземні держави: у більшості випадків, ланцюги 
постачань є інтернаціональні логістичні коридори, які проходять по 
території декількох держав, тому для їх повноцінного функціонування 
потрібна санкція не тільки української сторони, але й інших країн учасниць 
глобального ланцюга постачань. 
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Розглядаючи перспективи розвитку глобальних ланцюгів постачань 
фахівці відмічають кілька ключових груп вигод і ризиків участі країни у 
глобальних ланцюгах постачань.  

Так, можна виділити наступні вигоди участі країн в глобальних 
ланцюгах постачань. 

1. Розширення ринку збуту шляхом отримання доступу до глобальних 
ринків. 

2. Підвищення якості продукції, що виробляється через спеціалізацію, 
що заснованої на порівняльній перевазі та використанні високоякісних 
компонентів на всіх стадіях виробничого процесу (через високий рівень 
конкуренції між постачальниками ресурсів і кінцевих товарів). 

3. Модернізація технологій та поліпшення людського капіталу шляхом 
освоєння нових компетенцій, що забезпечують можливості переходу до 
участі в глобальних ланцюгах постачань на більш високих позиціях з 
більшою доданою вартістю. 

4. Покращення умов конкуренції й ділового клімату, що особливо 
помітно у країнах, в яких присутні споріднені галузі/кластери. Це надає 
опосередкований вплив, який може посилити розвиток конкурентних 
стратегій регіонів країни. 

5. Стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій в країну, які 
до того ж можуть бути важливим джерелом технологій та знань [4]. 

Також фахівці організації економічного співробітництва та розвитку 
відзначають, що просування по ГЛСВ саме по собі є важливим стимулом для 
розвитку інфраструктури в країні, підвищення якості освіти, інвестування в 
наукові дослідження та розробки, створення сприятливих умов для ведення 
бізнесу. 

Говорячи про можливі ризики участі в глобальних ланцюгах постачань, 
необхідно зауважити, що розвиток глобальних ланцюгів часто вимагає від 
країни послідовного скорочення національної частки в її експорті, що 
негативно позначається на зовнішньоторговельному балансі, а компанії, що 
використовують закордонний аутсорсинг, стають менш залежними від 
національного ринку праці, що сприяє безробіттю. Частково ця тенденція 
може бути компенсована підвищенням ефективності в інших галузях, що 
приводить до збільшення попиту на ринку праці.  

До інших ризиків належить можливість попадання в пастку одного 
постачальника в рамках залежності від конкретних ринків і продукції, а 
також тиск з боку координаторів глобальних ланцюгів постачань 
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наприклад, в особі транснаціональних корпорацій, здатний привести до 
загострення екологічних, кон'юнктурних, економічних і соціальних ризиків. 
У зв'язку з цим урядам необхідно ретельно зважувати всі можливі наслідки 
від включення їх країн у глобальні ланцюги постачань або зміни стратегії 
поведінки всередині глобальних ланцюгів. 

Проте сьогодні у системі світових товарних обмінів емпірично 
визрівають нові макроекономічні детермінанти, які апріорі формують нову 
модель економічного зростання країн, особливо тих, що розвиваються. 
Відповідно до неї, країни, що розвиваються, ймовірно, не зможуть активно 
інтегруватися в глобальний ринок та розвивати виробничо-збутові 
ланцюги на основі використання колишніх конкурентних переваг. Тобто 
вони будуть проходити інший еволюційний шлях економічного та 
промислового підйому, який формується в нових умовах масштабного зсуву 
до економічних капіталомістких технологій, що означає масове заміщення 
праці капіталом. Складність даної траєкторії зростання буде автоматично 
доповнена несприятливими інституціональними умовами в країнах з 
найбільшими надлишковими трудовими ресурсами, до яких можна віднести 
держави Африки, а також найбідніші країни Азії [74, с. 36-40]. 

З цього випливає два важливих емпіричних висновки стосовно 
факторів і умов подальшої трансформації глобальних ланцюгів постачань. 

1. Розвиток промислової бази, орієнтованої на використання 
кваліфікованої праці в умовах вибухового зростання ефективності 
використання кваліфікованої праці в 2020-2030 рр., може істотно змінити 
баланс конкурентних переваг на користь економічно розвинених країн.  

2. Оскільки експортно-орієнтований розвиток знижує ринкову 
стійкість ланцюгів постачань, в реальній ринковій практиці буде 
спостерігатися поглиблення процесів регіональної інтеграції та товарно-
збутової кооперації. Формування моделі внутрішньоорієнтованого 
зростання економік і/або зростання, орієнтованого на регіональні ринки, в 
перспективі не є штучним, а обумовлено природним ходом еволюційного 
розвитку економік, зокрема Південно-Східної Азії та пострадянських країн, 
стратегічним завданням яких є пошук оптимального балансу між 
експортною орієнтацією та імпортозаміщенням.  

Складність реалізації цього двоєдиного завдання обумовлена 
прискоренням процесу розширення внутрішнього ринку цього регіону та 
зростанням обсягів внутрішньо регіональної торгівлі.  
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