
Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ГЛ
О

БА
Л

ІЗ
АЦ

ІЙ
Н

І П
РО

Ц
ЕС

И
 В

 Е
КО

Н
О

М
ІЦ

І

БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’ 2018 39
www.business-inform.net

УДК 339.9.012(045)

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ
2018 КИЗИМ М. О., КРАМАРЕВ Г. В., ІВАНОВА О. Ю., ХАУСТОВА В. Є. 

УДК 339.9.012(045)
Кизим М. О., Крамарев Г. В., Іванова О. Ю., Хаустова В. Є. Теоретичні засади розвитку глобальних ланцюгів створення вартості

Мета статті полягає у визначенні, узагальненні та систематизації теоретичних засад розвитку глобальних ланцюгів створення вартості (ГЛСВ). До
сліджено генезис розвитку теорії ГЛСВ та її основний понятійний апарат. Розглянуто модель ланцюга створення вартості та принципи його роботи. Про
аналізовано особливості та напрямки участі країн в глобальній системі ланцюгів створення вартості. Узагальнено генезис концепції ГЛСВ. Запропоновано 
тлумачення сутності поняття «глобальний ланцюг створення вартості», розглянуто характеристику різних його типів. Визначено форми управління 
ГЛСВ та способи організації поставок в їх межах. Узагальнено переваги та ризики участі країн у ГЛСВ. Виділено основні характеристики напрямів досліджень 
глобальних ланцюгів та мереж. Доведено, що дослідження теоретичних основ функціонування ГЛСВ є важливими для визначення причинно-наслідкового 
зв’язку між особливостями розвитку економік країн світу та рівнем їх участі у ГЛСВ, а також є базою для формування державної та міжнародної політики. 
Виявлені ризики, пов’язані з участю компаній та країн у ГЛСВ, мають бути враховані при проведенні оцінки зовнішньоекономічної безпеки країни з урахуванням 
включення її до ланцюгів створення вартості. Особливо важливим є врахування цих ризиків для країн з перехідною економікою, до яких належить й Україна.
Ключові слова: ланцюг цінності, додана вартість, глобальний ланцюг створення вартості, глобальні виробничі мережі, концепція, модель, класифікація, 
переваги, ризики.
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основы развития глобальных цепочек создания стоимости
Цель статьи заключается в определении, обобщении и систематизации 
теоретических основ развития глобальных цепочек создания стоимости 
(ГЦСС). Исследованы генезис развития теории ГЦСС и ее основной понятий
ный аппарат. Рассмотрена модель цепочки создания стоимости и прин
ципы его работы. Проанализированы особенности и направления участия 
стран в глобальной системе цепочек создания стоимости. Обобщен гене
зис концепции ГЦСС. Предложено определение сущности понятия «глобаль
ная цепочка создания стоимости», рассмотрены характеристики различ
ных ее типов. Определены формы управления ГЦСС и способы организации 
поставок в их пределах. Охарактеризованы преимущества и риски участия 
стран в ГЦСС. Выделены основные характеристики направлений исследо
ваний глобальных цепей и сетей. Доказано, что исследования теоретиче
ских основ функционирования ГЦСС важны для определения причинно-след
ственных связей между особенностями развития экономик стран мира и 
уровнем их участия в ГЦСС, а также являются базой формирования госу
дарственной и международной политики. Выявленные риски, связанные с 
участием компаний и стран в ГЦСС, должны быть учтены при проведении 
оценки внешнеэкономической безопасности страны с учетом включения 
её в цепочки создания стоимости. Особенно важно учитывать эти риски 
странам с переходной экономикой, к которым относится и Украина.
Ключевые слова: цепочки ценности, добавленная стоимость, глобальные 
цепочки создания стоимости, глобальные производственные сети, кон
цепция, модель, классификация, преимущества, риски.
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Foundations of the Development of Global Value Chains
The article is aimed at defining, generalizing and systematizing the theoretical 
foundations of the development of global value chains (GVC). The genesis of de
velopment of the GVC theory and its basic conceptual apparatus are researched. 
The model of value chain and principles of its work are considered. Features and 
directions of countries’ participation in the global system of value chains are ana
lyzed. The genesis of the GVC concept is generalized. The definition of the essence 
of the concept of «global value chain» is proposed, characterizations of its various 
types are considered. Forms of management of GVC and ways of organization of 
deliveries within their limits are defined. The advantages and risks of participating 
countries in the GVC are characterized. The main characteristics of research direc
tions of global chains and networks are allocated. It is proved that researches of 
the theoretical foundations of functioning of GVC are important for determination 
of causal relations between peculiarities of development of economies of the world 
countries and the level of their participation in the GVC, and also are the basis of 
formation of both the State and international policy. The identified risks associated 
with the participation of companies and countries in the GVC should be taken into 
account when assessing the foreign economic security of the country, considering 
its inclusion in the value chains. It is particularly important to consider such risks in 
case of the countries with economies in transition, which include Ukraine.
Keywords: value chains, value added, global value chains, global production net
works, conception, model, classification, advantages, risks.
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Стрімкий розвиток інформаційних, комуніка-
ційних, транспортних технологій, процеси гло-
балізації та лібералізації міжнародної торгівлі 

й інвестицій привели до трансформаційних змін у сві-
товій економіці, одним із ключових аспектів яких ста-
ло розповсюдження глобальних ланцюгів створення 
вартості (ГЛСВ). Серед основних передумов створен-
ня та розвитку ГЛСВ необхідно виділити: зростаючу 
взаємопов’язаність економік; посилення міжнародної 
фрагментації виробництва; лібералізацію торгівлі й 
інвестицій; прискорення темпів науково-технічного 
прогресу; необхідність подолання безробіття та бід-
ності для найменш розвинених країн тощо [1–3].

Отже, ГЛСВ виникли як стратегії, що організо-
вують територіально розосереджене виробництво в 
єдиний ефективний комплекс на основі їх спеціалі-
зації та комплементарності для виробництва певного 
кінцевого продукту чи послуги [4] та фактично стали 
результатом глобалізації, що сприяє соціально-еко-
номічному розвитку країн світу завдяки їх включен-
ню до глобальної економіки. 

Генезис концепції ГЛСВ веде початок з уведен-
ня в економічну теорію такого поняття, як «товарний 
ланцюг», що було запропоновано у 1977 р. Т. Хопкін-
сом та І. Валлерстайном як послідовність процесів, 
що проходить товар від початку до кінця [5; 6]. Як 
зазначається в [6], свій початковий розвиток товарні 
ланцюги отримали ще за часів становлення капіталіз-
му, який передбачав загальну товаризацію процесів, 
що включали не тільки обмін, але й виробництво, 
розподіл, інвестування.

Наступною категорією концепції ГЛСВ став 
«ланцюг цінності» (value chains), перше визначення 
якого запропонував у 1985 р. М. Портер у монографії 
[7], перекладеної російською – «Конкурентное преи-
мущество: как достичь высокого результата и обеспе-
чить его устойчивость» [8]. Модель ланцюга цінності 
базується на тому, що будь-який продукт купується 
на ринку лише тому, що він володіє деякою цінністю, 
за яку покупець готовий заплатити запитувану ціну. 
З цієї точки зору бізнес можна розглядати як процес 
створення цінності товару [8, с. 70].

Методологію дослідження конкурентоспро-
можності на основі ГЛСВ та саму концепцію ГЛСВ у 
1994 р. було запропоновано англійським вченим Ін-
ституту досліджень розвитку Г. Джереффі, який при-
святив цій проблематиці значну кількість своїх робіт 
[9–11]. У подальшому розвиненню даної концепції та 
її практичній апробації було присвячено досліджен-
ня як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, а та-
кож відомих міжнародних організацій, таких як СОТ, 
ЮНКТАД, ОЕСР. 

Серед робіт зарубіжних учених варто виділити 
роботи: Дж. Абоні, К. де Бекера, О. Бикова, В. Ідрісо-
ва, В. Кондратьєва, М. Морріса та Р. Каплінскі, К. Му- 
радова, Т. Старгеруна, Т. Стеджена, К. Фернандез-
Старка, Дж. Хамфрі, І. Чепик та ін.

У вітчизняній науці концепція глобальних лан-
цюгів створення вартості є відносно новою, але ціка-
вість до неї з боку науковців невпинно зростає. Так, 
даній проблематиці присвячено роботи: Г. Дугінця, 
А. Ігнатюка, І. Кравцова, О. Рогача, С. Соколенко та 
ін. Проте в роботах науковців ГЛСВ розглядаються 
переважно в контексті аналізу окремих галузей світо-
вої або вітчизняної економіки, а також у межах дослі-
дження інших проблем економічного розвитку, отже, 
визначенню теоретичних засад розвитку глобальних 
ланцюгів створення вартості присвячено недостат-
ньо уваги.

Мета статті полягає у визначенні, узагальненні 
та систематизації теоретичних засад розвитку гло-
бальних ланцюгів створення вартості.

Як було наведене вище, перше визначення по-
няття «ланцюг цінності» було запропоновано 
М. Портером як «узгоджений набір видів ді-

яльності, що створюють цінність для підприємства, 
починаючи з вихідних джерел сировини для поста-
чальників даного підприємства аж до готової про-
дукції, доставленої кінцевому покупцеві, включаючи 
обслуговування споживача» [7]. Цим визначенням  
М. Портер акцентував увагу на розробці, виробни-
цтві, маркетингу, доставці та обслуговуванні про-
дуктів підприємства. За одиницю дослідження ним 
було обрано окрему компанію в окремій галузі. Він 
виділяв два види діяльності, з яких складаються лан-
цюги створення цінностей: основні та допоміжні. До 
основних віднесено внутрішню логістику, виробни-
чий процес, зовнішня логістика, маркетинг, обслу-
говування, а до допоміжних – матеріально-технічне 
забезпечення, технологічне забезпечення, управлін-
ня кадрами, інфраструктура компанії [8, с. 72]. При 
цьому М. Портер приділяв увагу процесам, які відбу-
ваються не тільки в межах підприємства, а й набагато 
ширше, за його рамками.

Схожою, однак відмінною за процесом оцінюван-
ня, була розроблена дещо раніше, у середині 70-х рр.  
ХХ ст. французькими економістами Дж. Вомаком та 
Д. Джонсоном, концепція «filière» (з франц. – нитка). 
Відмінність її полягала в тому, що оцінка даної «нит-
ки» починалася із сировини, у той час як об’єктом 
дослідження ланцюгів створення вартості є вже го-
товий продукт [12].

З початку 1990-х рр. теорія ланцюгів створен-
ня вартості була розвинена Г. Джереффі, який довів, 
що «ланцюг створення вартості – це послідовність 
взаємопов’язаних і взаємозалежних видів діяльності, 
які необхідні для створення товару чи послуги, почи-
наючи із задуму, включаючи різні стадії виробництва, 
і закінчуючи доставкою до кінцевого споживача та 
післяпродажним обслуговуванням із подальшою ути-
лізацією або переробкою» [10]. 

Аналогічної думки дотримується й цілий ряд 
інших вчених, у тому числі І. Гладій та Г. Дугінець, 
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які розглядають ланцюг створення вартості як по-
вний комплекс видів діяльності зі створення доданої 
вартості, необхідний для того, щоб донести певний 
продукт від моменту виникнення ідеї, шляхом роз-
робки дизайну, постачання сировинних матеріалів 
і проміжних складових, виробництва, маркетингу, 
дистрибуції та післяпродажного обслуговування без-
посередньо до кінцевих споживачів [13; 14].

Отже, дані визначення дозволяють сформувати 
спрощену послідовність ланцюга створення вартості: 
проектування та розробка продукту, виробництво, 
маркетинг і збут, утилізація та переробка після спо-
живання товарів. 

Г. Джереффі передбачив два напрями руху по 
ланцюгу створення вартості – просування «зверху 
вниз» і «знизу вгору» [15]. Перший підхід описує ді-
яльність багатонаціональних корпорацій і транснаці-
ональних корпорацій у процесі вертикальної інтегра-
ції виробництва, коли відбувається освоєння нижніх, 
первинних етапів виробництва. Другий шлях – збіль-
шення ролі всередині ГЛСВ – складається з декількох 
етапів: на першій стадії підприємство виконує скла-
дання, на другий здійснює виробництво «під ключ», на 
третій бере участь у дослідженні та проектуванні, на 
останній стадії виступає виробником власних брендів. 

Цей процес наочно демонструє так звана 
діаграма-«усмішка» («smile» curve), що характеризує 
ступінь прибутковості різних етапів виробничого 
процесу (рис. 1).

Формування ланцюгів вартості включає в себе 
ряд стадій, які можуть існувати як у рамках однієї 
компанії, так і бути розділеними між багатьма фірма-
ми [17].

Виробничі ланцюги можуть пов’язувати кілька 
країн, цілий регіон або створювати глобальну мере-
жу. У глобальних ланцюгах кожна країна не формує 
повну вартість товару, а лише бере участь у форму-

ванні доданої вартості на окремій стадії його розроб-
ки, виробництва і збуту. Принцип роботи ланцюгів 
доданої вартості зображений на рис. 2. Кожна ланка 
в ціновому ланцюгу є підприємством, яке додає свою 
ціну до кінцевого продукту або послуги [17].

Розрізняють два типи участі країни в глобальній 
системі ланцюгів створення вартості: 1) участь 
компонентами, тобто використання імпортних 

компонентів для виробництва експорту; і 2) участь 
продукцією, тобто експорт національних компонен-
тів для подальшого використання у виробництві в 
інших країнах [17].

Країни і компанії можуть розташовуватися на 
початкових, проміжних або кінцевих стадіях в ланцю-
гу доданої вартості, залежно від їх спеціалізації, та їх 
позиція з часом може змінюватися. Перші добувають 
природні ресурси, виробляють сировину або створю-
ють інтелектуальні активи (НДДКР, проектування, 
дизайн), у той час як другі здійснюють виробництво 
деталей, компонентів і вузлів, а останні – спеціалізу-
ються на збірці і/або дистрибуції, маркетингу і брен-
дингу продукції, а також на роботі з клієнтами [16,  
p. 29]. При цьому логічним є те, що створення вартос-
ті в умовах ланцюгів нерівномірно розподілене між 
різними етапами. Найбільша додана вартість, як пра-
вило, формується при виробництві ключових компо-
нентів або у сфері послуг (НДДКР, дизайн, маркетинг, 
брендинг, збут продукції, обслуговування клієнтів).

На думку Дж. Абоні, ланцюги створення вартос-
ті стають «глобальними» тоді, коли види діяльності, 
які входять до їх складу, географічно знаходяться в 
декількох країнах [18]. Т. Стеджен зазначає, що у гло-
бальних ланцюгах створення вартості актори коор-
динують свої дії як мінімум на двох континентах або 
в межах двох торгових блоків [3]. Р. Болдуін пов’язує 
ГЛСВ з розвитком другої хвилі глобалізації, що ха-
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Дослідження
та розробка 

Проектування 

Діяльність у ланцюгу доданої вартості   

Закупівлі 

Виробництво 

Дистрибуція 

Маркетинг 

Обслуговування 

Рис. 1. Модель ланцюга створення вартості
Джерело: складено за [16; 25].
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Країна А 

Країна B 

Країна C

Країна D 

Видобування
сировини  

Обробка
 

 
Попит

 Країни-
учасниці 

Ланцюг доданої вартості (створення вартості)  

Виробництво

Рис. 2. Принцип роботи ланцюга доданої вартості
Джерело: складено за [16].

рактеризувалася технологічним прогресом і знижен-
ням вартості комунікацій [16]. Т. Фрідман вважає 
ГЛСВ однією із 10 сил «вирівнювання світу» поруч з 
прогресом у цифровій, мобільній, персональній, вір-
туальній комунікаціях, офшорингом, аутсорсингом 
та ін. [16]. Узагальнюючі наукові підходи Г. Джереффі 
[9, р. 4], Дж. Абоні [18, р. 5], Т. Старджеона [5, р. 6] 
та інших науковців до визначення сутності поняття 
«глобальний ланцюг створення вартості», І. Крав-
цова пропонує тлумачити ГЛСВ як «послідовність 
взаємопов’язаних видів діяльності зі створення дода-
ної вартості, розташованих як мінімум на двох кон-
тинентах або у межах двох торгових блоків, що забез-
печують виробництво товару чи послуги, починаючи 
з ідеї щодо їх створення та закінчуючи доставкою до 
кінцевого споживача» [19]. Таким чином, в усіх наве-
дених тлумаченнях змісту та сутності ГЛСВ підкрес-
люється їх просторовий глобалізований характер.

Отже, загалом концепція ГЛСВ базується на [20]:
1. Об’єднанні різних підприємств з різних країн 

у скоординовану мережу, де всі стадії, починаючи від 
проектування, виробництва, маркетингу, дистрибуції 
та закінчуючи післяпродажним обслуговуванням, по-
будовані в рамках ланцюга доданої вартості. Таким 
чином, основою глобальних ланцюгів доданої вар-
тості є міжнародні виробничі ланцюги.

2. Спеціалізації корпорацій та країн на проце-
сах і функціях бізнесу більшою мірою, ніж на вироб-
ництві певних (конкретних) товарів чи послуг. При 
цьому все більша частка товарів та послуг у світовій 
економіці має глобальний характер і, таким чином, 
зростає конкуренція між країнами за місце і роль в 
глобальних ланцюгах доданої вартості.

3. Діяльності глобальних корпорацій як еконо-
мічних суб’єктів, що створюють, контролюють та 
координують активність в ланцюзі. Глобальний 

ланцюг вартості, як правило, об’єднує виробничу ме-
режу, дистрибуцію і центр досліджень та розробок і 
потребує відповідного високого рівня інформаційних 
технологій, без яких управління такими масштабни-
ми ланцюгами було б неможливим.

Виділяються різні види ГЛСВ. Поширеною кла-
сифікацію ланцюгів створення вартості є запропоно-
вана Г. Джереффі (табл. 1).

 

Тип ГЛСВ з домінуючим покупцем характе-
ризується тим, що ініціюють його створення 
великі покупці, ключові компетенції яких по-

лягають у брендингу та маркетингу. Вони виконують 
такі функції: організовують, координують та контр-
олюють виробництво, відповідаючи за планування 
та збут продукції, з метою задоволення потреб спо-
живчого ринку в розвинених країнах, країнах, що 
розвиваються, та країнах з перехідною економікою. 
Такі ГЛСВ найбільш характерні для трудомістких га-
лузей промисловості, таких як: харчова, текстильна 
промисловість, виготовлення одягу, взуття, іграшок, 
меблів тощо [19]. Розміщуються такі ГЛСВ найчасті-
ше у країнах, що розвиваються.

У ГЛСВ з домінуючим виробником ключові ви-
робники контролюють найважливіші технології в 
ланцюгу, які по суті і визначають місце кінцевої про-
дукції на ринку [19]. У цьому випадку саме на вироб-
ників покладено функції координації ГЛСВ і допо-
моги постачальникам і клієнтам у підвищенні ефек-
тивності їх діяльності. Такі ГЛСВ притаманні для 
наукомістких галузей промисловості: автомобільної, 
електронної, телекомунікаційної тощо.

З розвитком економічних відносин, поширен-
ням та ускладненням ГЛСВ відносини між контраген-
тами також ставали все більш складними, що спри-
яло подальшому розвитку понятійного апарату кон-
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Таблиця 1

Характеристика типів ГЛСВ за Г. Джереффі 

Показник Ланцюги, що регулюються  
виробником

Ланцюги, що регулюються  
покупцем

Суб’єкти 
Виробники нескладної продукції, ключо-
вою сферою діяльності яких є продажі  
та маркетинг

Високотехнологічні компанії, ключовою 
сферою яких є дослідження та розробка

Рушійний елемент ланцюга Виробничий капітал Торговельний капітал

Провідні стадії ланцюга НДДКР і виробництво Дизайн і маркетинг

Економічні сектори
Споживчі товари тривалого користу-
вання; деталі та компоненти; кошти ви-
робництва

Споживчі товари нетривалого користу-
вання

Типові галузі промисловості Автомобільна, авіаційна, фармацевтич-
на, електронна Виробництво одягу, взуття, іграшок

Власники фірм-виробників Транснаціональні корпорації Місцеві фірми, переважно з країн,  
що розвиваються

Головні мережеві зв’язки Засновані на інвестиціях Засновані на торгівлі

Переважаюча структура мережі Вертикальна Горизонтальна

Джерело: складено за [9; 12].

цепції ГЛСВ. Так, Н. Кое [21] запропонував поняття 
«глобальних виробничих мереж», які відрізняються 
від ГЛСВ своїм нелінійним характером, а також на-
бором учасників процесу: 

На рис. 3 узагальнено генезис концепції гло-
бальних ланцюгів створення вартості.

Загальна схема ланцюга вартості на рис. 4 ілю-
струє, яким чином ланцюги вартості для всіх продук-
тів і послуг підтримуються різними елементами об-
слуговування, установами в економіці, наприклад на-
вчальними закладами для підготовки кадрів та інфра-
структурними послугами для логістики [18, р. 4].

Виробництво будь-якого товару або послуги може 
бути представлено як послідовність пов’язаних 
функцій, причому деякі з яких пов’язані з ма-

теріальними результатами, іншими нематеріальними 
послугами. Потім ланцюг вартості поширюється на 
весь спектр діяльності з доданою вартістю, яка фор-
мується за допомогою дизайну, постачання сировини, 
виробництва, маркетингу, розповсюдження та під-
тримки кінцевих споживачів. Тому ланцюг вартості 
описує всю організацію виробництва конкретного 
продуктів або послуги та може охоплювати підпри-
ємства в місцевій економіці, національній економіці, 
субрегіональній або регіональній групі економік, гло-
бальної економіки [18, р. 4]. При цьому підприємство 
може самостійно вирішувати – зосередитися на одній 
конкретній діяльності в ланцюжку створення вартос-
ті, наприклад у виробництві або просуванні товарів, 
або в декількох видах діяльності одразу. 

Загальна методологія побудови процесу ефек-
тивного функціонування ланцюга цінностей включає 
иакі етапи [29]:

1. Побудова ланцюга цінностей галузі та вста-
новлення витрат, доходів і активів для усіх видів еко-
номічної діяльності, які є ланками ланцюга. 

2. Встановлення витратоутворюючих чинників, 
що регулюють кожен вид економічної діяльності. 

3. Створення стійкої конкурентної переваги або 
шляхом кращого, ніж у конкурентів управління чин-
никами витрат, або шляхом реконфігурації, тобто пе-
ребудови існуючого ланцюга цінностей. 

Ефективність входу до ГЛСВ потребує інформа-
ції про наявні управлінські зв’язки всередині. Форма-
ми управління ГЛСВ є такі (табл. 2).

У світовій практиці функціонування ГЛСВ за-
безпечується різними способами організації поста-
вок в їх межах, серед яких виділяються такі: 

1) підприємство самостійно створює відділ ло-
гістики, функції якого полягають у здійсненні всіх ло-
гістичних процесів (1РL); 

2) аутсорсинг частини логістичних функцій 
стороннім організаціям (2РL – Second Рагtу Logistic – 
традиційна логістика); 

3) передавання всіх логістичних функцій сто-
роннім організаціям (3PL – Third Party Logistic – ло-
гістика третьої сторони); 

4) тісна співпраця із логістичним провайдером 
(4PL – Fourth Рагtу Logistic – інтегрована логістика) 
[30, c. 224].

Сучасні світові тенденції, світова торгівля, ін-
вестиції та виробництво тісно взаємопов’язані з 
ГЛСВ, що об’єднують покупців і постачальників з різ-
них країн і забезпечують функціонування фрагменто-
ваного виробництва по всьому світі [19]. 

Однак дана концепція несе для країн-учасниць 
як позитивний ефект від участі у ГЛСВ, так і певні ри-
зики, особливо для країн, що розвиваються (рис. 5).
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Відносні конфігурації мереж

 

 

Теоретичне підґрунтя 
концепції глобальних 
ланцюгів створення

вартості

Глобальні виробничі
мережі (GPN) 1.0 та 2.0 

(Н. Кое, Х. Єонг)

Створення доданої 
вартості в організації 

ланцюга (Д. Ернст, Л. Кім 
(2002), Дж. Джереффі, 

Дж. Гамфрі, 
Т. Старджеон (2005))

Гетерогенні економічні 
відносини 

(М. Каллон, Б. Латоур)

Мережеві відносини 
в міжнародному бізнесі 

(М. Грановеттер, 
Дж. Йогансон, 

Л. Меттссон)

Створення, нагромадження та збереження 
доданої вартості в мережах.
Мережі як відносини, що поширюються 
у просторі.
Міжорганізаційні відносини

Концепція ланцюгів 
вартості (М. Портер)

Рис. 3. Генезис концепції глобальних ланцюгів створення вартості 
Джерело: узагальнено на основі [10; 22–28].

Як видно з рис. 5, до переваг участі країни у 
ГЛСВ віднесено такі:
 розвиток національної економіки [19]. При 

цьому прибуток від ГЛСВ забезпечує фінан-
сування приватних і державних послуг;

 забезпечення зростання ВВП. За даними [33], 
країни, що розвиваються, які беруть активну 
участь в ГЛДВ, демонструють темп зростан-
ня ВВП на 2% вище середнього;

 забезпечення конкурентоспроможності за 
рахунок кооперації [31]. Економічний розви-
ток збільшує поділ праці та кооперацію між 
акторами;

 зростання ресурсної бази країни за рахунок 
імпортних постачань [31];

 координація громадської та приватної ролі 
[31]. Результати участі підприємства у ГЛСВ 
викликає інституційні зміни на мезо- та ма-
крорівнях;

 залучення інвестицій [19];
 підвищення технологічних можливостей і 

виробничих потужностей [19]. Сприяння 
зростанню технологічного рівня країн, що 
розвиваються, відбувається в разі прагнення 
останніх збільшити свою частку доданої вар-
тості та відповідних інвестицій [31];

 створення нових робочих місць [19];
 зниження бідності через залучення бідних 

верств населення, а також участі малих і се-
редніх підприємств;

 розподіл ризиків між учасниками ГЛСВ [1].
Серед ризиків участі країн у ГЛСВ виділено такі:
 зовнішні ризики, пов’язані зі стандартами, 

законами та іншими нормативно-правовими 
актами, бізнес-традиціями в країнах – учас-
никах ГЛСВ [10];

 підвищена вразливість до глобальних бізнес-
циклів [1; 32];



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ГЛ
О

БА
Л

ІЗ
АЦ

ІЙ
Н

І П
РО

Ц
ЕС

И
 В

 Е
КО

Н
О

М
ІЦ

І

БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’ 2018 45
www.business-inform.net

 
  

Утилізація / Переробка  

Післяпродажне обслуговування  

 

Роздрібна торгівля  

Маркетинг  

 

Ключові заходи
для копаній-
лідерів  

 

  

  
Остаточна збірка  

Складання вузлів  

Виробництво компонуючих деталей  

Виготовлення матеріалів  

Видобуток сировини  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вклад людських 
ресурсів 
на вході:

школи, коледжі, 
університети 

тощо

Вклад інфра-
структурних 

ресурсів на вході:
дороги, порти, 

комунікації, 
енергетичні, 

водні ресурси 
тощо

Вклад сфери 
послуг на вході:
бухгалтерський 

облік, консалтинг, 
лізинг, транспорт, 

будівництво 

Вклад 
капітальних 

ресурсів на вході:
комп’ютери, 
виробниче 

устаткування, 
транспортні 

засоби, 
нерухомість

Ланцюг доданої вартості Х

Послуги кінцевого споживання

Пов’язані з продуктом:
– продуктова стратегія;
– продуктова концепція; 
– дизайн продукту:
 концептуальний дизайн
 візуальний дизайн
 деталізований дизайн

Купівля / Торгівля

Рис. 4. Загальний ланцюг вартості та допоміжні вхідні ресурси 
Джерело: узагальнено на основі [18; 25].

 підвищена вразливість до зривів поставок 
сировини [1; 32] через віддаленість підпри-
ємств, які входять до ланцюга;

 інвестиційні ризики [1; 32], пов’язані з втра-
тою державних інвестицій через можливі 
зміни місця виробництва;

 ризики, пов’язані з трудовими ресурсами та 
охороною навколишнього середовища. Як 
зазначається в [1; 32], «компанії розвинених 
країн, що вибудовують глобальні ланцюжки і 
розміщують виробництва в країнах, що роз-
виваються, орієнтовані на дотримання висо-
ких трудових і екологічних стандартів. Однак 
вони далеко не завжди можуть забезпечити 
їх виконання, оскільки в боротьбі за контр-
акти та інвестиції приймаюча сторона може 

навмисно занижувати витрати на охорону 
праці та навколишнього середовища» [1; 32];

 ризики порушення в логістичних системах [1];
 ризики дисбалансу доходів та видатків [1];
 ризики нерівномірного перерозподілу дохо-

дів в ланцюгу створення вартості. Так, аси-
метрія значущості окремих ділянок ГЛСВ 
призводить і до нерівномірного розподілу 
доходів і прибутку між фірмами і країнами їх 
базування. Отже, індустріалізація країн, що 
розвиваються, може відбуватися одночасно з 
деіндустріалізацією розвинених країн» [1; 32];

 ризики обмеженості навчання через вузьку 
спеціалізацію у ГЛСВ [1];

 ризики для країн з перехідною економікою, 
тобто для країн, що розвиваються. Ці ризики 
пов’язані з можливим виснаженням природ-
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Таблиця 2

Форми управління ГЛСВ 

Форма управління ГЛСВ Характерні риси

Ринкова (market)

Не вимагає від компаній – учасників ГЛСВ здійснення складних управлінських операцій. 
Інформація щодо технічних характеристик продукції передається легко та безперешкод-
но, а постачальники можуть здійснювати виробництво з мінімальними вказівками з боку 
покупців

Модульна (modular)

Має місце тоді, коли складні операції відносно просто систематизувати. Зазвичай, поста-
чальники в модульних ГЛСВ виробляють продукцію відповідно до технічних вимог замов-
ника та беруть на себе повну відповідальність за технологічні процеси, використовуючи 
універсальне обладнання, що дозволяє розподіляти витрати між широкою базою клієнтів

«Споріднена» (relational)

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, сімей-
них та етнічних зв’язків тощо. Незважаючи на цю взаємозалежність, саме провідні компа-
нії визначають загальний напрямок роботи ГЛСВ і, таким чином, мають здатність деякою 
мірою здійснювати контроль над постачальниками

«Залежна» (captive)

Невеликі постачальники залежні від одного або декількох покупців, які є досить впли-
вовими. Такі ланцюги характеризуються високим ступенем контролю з боку провідної 
компанії. Асиметрія влади у «залежних» ГЛСВ змушує постачальників «прив’язуватися» до 
власного покупця на його умовах, що часто є специфічним і притаманним лише для нього. 
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

Ієрархічна (hierarchy)

Форма управління притаманна ГЛСВ, що характеризуються вертикальною інтеграцією,  
у яких провідна компанія самостійно розробляє та виробляє продукцію. Така управлін-
ська структура, зазвичай, має місце, коли технічні характеристики продукції важко систе-
матизувати 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 контроль за ресурсами, 
особливо інтелектуальною власністю

Джерело: узагальнено на основі [10, р. 17–18; 14, с. 8–10; 18, р. 86–87; 19].

них ресурсів у країнах, де розміщено вироб-
ництво товарів, забрудненням навколишньо-
го середовища, зловживанням використання 
дешевої робочої сили тощо.

Таким чином, інтеграція країни до ГЛСВ може 
негативно вплинути на рівень її зовнішньое-
кономічної та економічної безпеки. Тому вра-

хування та оцінка ризиків ГЛСВ є необхідним кроком 
на шляху підвищення ефективності включення кра-
їни до глобальних ланцюгів із одночасним забезпе-
ченням належного рівня безпеки.

Аналіз генезису та характеристик концепції 
ГЛСВ показав, що вона дозволяє вирішити такі за-
вдання [34]:
 показати вплив ефектів ГЛСВ на локальному 

рівні окремих регіонів, галузей і кластерів;
 пояснити механізми впливу великих гло-

бальних вертикально інтегрованих компаній 
на вибір країною (регіоном) спеціалізації;

 виявити явні та приховані (актуальні та по-
тенційні) можливості та ризики вбудовуван-
ня компаній і країн (регіонів) у сучасні ринки 

на глобальному, національному та галузево-
му рівнях і показати можливі альтернативні 
сценарії зміни цієї спеціалізації [34]. 

У табл. 3 наведено основні характеристики на-
прямів досліджень глобальних ланцюгів та мереж. 

ВИСНОВКИ
Отже, ГЛСВ являє собою послідовність вза-

ємопов’язаних видів діяльності зі створення доданої 
вартості, розташованих як мінімум на двох конти-
нентах або в межах двох торгових блоків, що забез-
печують виробництво товару чи послуги, починаючи 
з ідеї щодо їх створення та закінчуючи доставкою до 
кінцевого споживача.

ГЛСВ є складним утворенням, основу яко-
го складає значна кількість компаній, кожна з яких 
відповідає за окремий вид економічної діяльності. 
Концепція ГЛСВ, що базується на понятті доданої 
вартості, дозволяє досліджувати галузі світової еко-
номіки, вивчаючи їх структуру та динаміку участі в 
них різних акторів, залучених до виробничого про-
цесу. На сьогоднішній день даний підхід є корисним 
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Переваги 

Участь країн у глобальному ланцюжку створення доданої вартості  

Ризики  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Розвиток національної економіки
Зростання ресурсної бази країни
Зростання прибутку в межах ГЛСВ
Забезпечення конкурентоспроможності за рахунок кооперації
Зростання ВВП
Залучення інвестицій та розвиток інвестиційної діяльності
Розвиток технологічних можливостей
Розвиток сфери послуг
Зростання зайнятості за рахунок створення нових робочих місць
Зростання виробничих потужностей та інші

Міжнаціональні відмінності (традиції, стандарти, норми, 
законодавство)
Ризики глобальних бізнес-циклів
Ризики через віддаленість підприємств у ланцюжку створення 
доданої вартості
Ризики втрати бюджетних коштів через зміну локації виробництва
Кваліфікація людських ресурсів
Логістичні ризики
Нерівномірного перерозподілу доходів у ланцюгу
Ризики, пов’язані з вузькою спеціалізацією 
Ризики для країн, що розвиваються

Рис. 5. Переваги та ризики участі у ГЛСВ
Джерело: авторська розробка.

Таблиця 3

Основні напрями досліджень глобальних ланцюгів та мереж

Напрям Глобальні товарні  
ланцюги

Глобальні ланцюги  
вартості Глобальні виробничі мереж

Об’єкт дослідження Мережі компаній у глобаль-
них секторах 

Секторальна логіка світо-
вого виробництва 

Конфігурації глобальних ме-
реж і регіональний розвиток

Основні концепції 

Структура промисловості. 
Процеси управління.  
Підвищення кваліфікації. 
Промислова модернізація

Ланцюги доданої вартості. 
Моделі управління.  
Вартість транзакцій.  
Рух вгору ланцюгом вар-
тості

Створення та збереження  
доданої вартості.  
Корпоративне, колективне  
та інституційне управління.  
Концепція вбудованості  
(суспільна, мережева, терито-
ріальна)

Інтелектуальне підґрунтя 
Дослідження ТНК.  
Порівняння розвитку різ-
них країн/регіонів

Міжнародний бізнес.  
Економіка торгівлі

Аналіз товарних ланцюгів  
та ГЛСВ.  
Акторно-мережева теорія 
(Actor-network theory)

Оцінка модернізації Аналіз потоків міжнародної 
торгівлі Оцінка доданої вартості Оцінка продуктивності, струк-

тури зайнятості

Джерело: узагальнено на основі [9; 10; 18; 30; 35].
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інструментом аналізу тенденцій світової економіки, 
що дозволяє прослідкувати всі зв’язки між різними 
ланками географічно фрагментованого міжнародно-
го виробництва, визначити роль кожного учасника та 
спрогнозувати наслідки для тієї чи іншої країни [19].

Концепція ГЛСВ несе для країн-учасниць 
як позитивний ефект від участі у подібних 
взаємозв’язках, так і певні ризики, особливо 

для країн, що розвиваються. Дослідження теоретич-
них основ функціонування ГЛСВ є важливими для 
визначення причинно-наслідкового зв’язку між особ-
ливостями розвитку економік країн світу та рівнем їх 
участі у ГЛСВ, а також є базою для формування дер-
жавної та міжнародної політики. Виявлені ризики, 
пов’язані з участю компаній та країн у ГЛСВ, мають 
бути враховані при проведенні оцінки зовнішньоеко-
номічної безпеки країни з урахуванням включення її 
до ланцюгів створення вартості. Особливо важливим 
є врахування цих ризиків для країн з перехідною еко-
номікою, до яких належить і Україна.                 
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