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У статті доведено, що останні три десятиліття міжнародна торгівля здебільшого розглядається у рамках поняття глобальних ланцюгів
створення вартості (ГЛСВ). Як інструмент для оцінки включення країн у ГЛСВ та формування ефективної зовнішньоекономічної політики на її
основі широко використовується система індикаторів торгівлі доданою вартістю. Визначено, що на цей час розроблені потужні інформаційні
онлайн-ресурси, що дозволяють отримувати значення індикаторів доданої вартості для певного набору країн світу, в тому числі у розрізі видів
економічної діяльності. ОЕСР разом із Світовою організацією торгівлі реалізували спільну ініціативу зі створення бази даних індикаторів торгівлі доданою вартістю (TiVA), які розраховуються на основі світових таблиць «витрати-випуск», розроблених ОЕСР, і описують взаємодії між
галузями і споживачами в 64 економіках. Проте через малу частку України у світових торгових потоках у базі ОЕСР оцінок щодо України немає.
Але аналіз зовнішньої торгівлі доданою вартістю є важливим інструментом у визначенні вузьких місць і прихованих ризиків торгівлі країни. Тому
очевидною є необхідність адаптації методології до системи статистичної інформації України та здійснення відповідних розрахунків. Метою
статті є розробка методичного підходу до оцінки й аналізу зовнішньої торгівлі продукцією промисловості з урахуванням доданої вартості
в Україні та країнах світу. Запропонований в статті методичний підхід дозволяє оцінити стан зовнішньої торгівлі продукцією промисловості
країн світу та України або окремих її видів економічної діяльності (ВЕД), визначити однорідні за показниками зовнішньої торгівлі продукцією
промисловості або окремих ВЕД групи (кластери) країн світу, ідентифікувати напрямки інтеграції промисловості України та її окремих ВЕД в зовнішньоекономічні ланцюги доданої вартості.
Ключові слова: зовнішня торгівля, глобальні ланцюги створення вартості, продукція промисловості, види економічної діяльності, методичний
підхід, таблиці «витрати-випуск», потокова модель зовнішньої торгівлі.
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-2-119-129
Рис.: 4. Табл.: 1. Формул: 14. Бібл.: 23.
Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Науково-дослідний центру індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
E-mail: m.kyzym@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8948-2656
Researcher ID: http://www.researcherid.com/Y-5422-2019
SPIN: http://elibrary.ru/7616-1550
Scopus Author ID: 57216130870
Крамарев Геннадій Віталійович – кандидат економічних наук, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
(пров. Інженерний, 1а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
E-mail: kramarev@ukrngi.com
УДК 339.56
JEL Classification: F17

UDC 339.56
JEL Classification: F17

Кизим Н. А., Крамарев Г. В. Методический подход к оценке
и анализу внешней торговли продукцией промышленности
с учетом добавленной стоимости в Украине и странах мира

Kyzym M. O., Kramarev H. V. Methodological Approach to Estimating
and Analyzing International Trade in Manufactured Goods in Value Added
Terms in Ukraine and Countries of the World

В статье доказано, что последние три десятилетия международная торговля в основном рассматривается в рамках понятия глобальных цепей создания стоимости (ГЦСС). В качестве инструмента
для оценки включения стран в ГЦСС и формирования эффективной
внешнеэкономической политики на ее основе широко используется
система индикаторов торговли добавленной стоимостью. Определено, что в настоящее время разработаны мощные информационные
онлайн-ресурсы, позволяющие получать значения индикаторов добавленной стоимости для определенного набора стран мира, в том
числе в разрезе видов экономической деятельности. ОЭСР вместе со
Всемирной торговой организацией реализовали совместную инициа-

The article proves that for the past three decades international trade has
been considered largely within the framework of the concept of global value
chains (GVC). As a tool for assessing the integration of countries into GVCs
and forming effective foreign economic policy based on it, the system of
trade in value-added (TiVA) indicators is widely used. It is found that today
there are powerful online information resources, which allow obtaining the
values of value-added indicators for a certain set of countries of the world,
including in terms of economic activities. The OECD, together with the World
Trade Organization, has launched a joint initiative to create a database of
trade in value-added indicators, which are calculated based on world inputoutput tables developed by the OECD and describe the interactions between
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тиву по созданию базы данных индикаторов торговли добавленной
стоимостью (TiVA), которые рассчитываются на основе мировых
таблиц «затраты-выпуск», разработанных ОЭСР, и описывают взаимодействия между отраслями и потребителями в 64 экономиках.
Однако из-за малой доли Украины в мировых торговых потоках в базе
ОЭСР оценок Украины нет. Но анализ внешней торговли добавленной
стоимостью является важным инструментом в определении узких
мест и скрытых рисков торговли страны. Поэтому очевидна необходимость адаптации методологии к системе статистической информации Украины и осуществления соответствующих расчетов.
Целью статьи является разработка методического подхода к оценке
и анализу внешней торговли продукцией промышленности с учетом
добавленной стоимости в Украине и странах мира. Предложенный
в статье методический подход позволяет оценить состояние внешней торговли продукцией промышленности стран мира и Украины или
отдельных ее видов экономической деятельности (ВЭД), определить
однородные по показателям внешней торговли продукцией промышленности или отдельных ВЭД группы (кластеры) стран мира, идентифицировать направления интеграции промышленности Украины
и ее отдельных ВЭД во внешнеэкономические цепи добавленной стоимости.
Ключевые слова: внешняя торговля, глобальные цепи создания стоимости, продукция промышленности, виды экономической деятельности, методический подход, таблицы «затраты-выпуск», потоковая
модель внешней торговли.
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industries and consumers in 64 economies. However, due to the small share
of Ukraine in international trade flows, there are no estimates for the country in the OECD database. But the analysis of international trade in value
added is an important tool in identifying bottlenecks and hidden risks in
Ukraine’s trade. Therefore, it is obvious that it is necessary to adapt the
methodology to the system of statistical information of Ukraine and implementation of corresponding calculations. The aim of the article is to develop
a methodological approach to estimating and analyzing international trade
in manufactured goods in value added terms in Ukraine and countries of the
world. The methodological approach proposed in the article allows estimating international trade in manufactured goods of countries of the world and
Ukraine or its individual economic activities, determining homogeneous in
terms of indicators of international trade in manufactured goods or individual economic activities groups (clusters) of countries of the world, identifying
areas of the integration of the Ukrainian industry and its individual economic
activities into global value chains.
Keywords: international trade, global value chains, manufactured goods,
economic activities, methodological approach, input-output tables, model
of international trade flows.
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Вступ. Стрімкий розвиток інформаційних, комунікаційних, транспортних технологій, процеси глобалізації
та лібералізації міжнародної торгівлі й інвестицій призводять до трансформаційних змін у світовій економіці, одним
із ключових аспектів яких стало розповсюдження глобальних ланцюгів створення вартості (ГЛСВ).
ГЛСВ виникли як стратегії, що організовують територіально розосереджене виробництво у єдиний ефективний комплекс на основі їх спеціалізації та компліментарності для виробництва певного кінцевого продукту чи
послуги [1]. Отже, ГЛСВ є результатом глобалізації, що
сприяє соціально-економічному розвитку країн світу через
їх включення до глобальної економіки через розширення
експорту.
ГЛСВ є складним утворенням, основу якого складає
значна кількість компаній, кожна з яких відповідає за окре120

мий вид економічної діяльності. Концепція ГЛСВ, що базується на понятті доданої вартості, дозволяє досліджувати
галузі світової економіки, вивчаючи їх структуру та динаміку участі в них різних акторів, залучених до виробничого
процесу. На сьогодні цей підхід є корисним інструментом
аналізу тенденцій світової економіки, що дозволяє прослідкувати усі зв’язки між різними ланками географічно
фрагментованого міжнародного виробництва, визначити
роль кожного учасника та спрогнозувати наслідки для тієї
чи іншої країни [2].
Останні три десятиліття міжнародна торгівля також
здебільшого розглядається у рамках поняття глобальних
ланцюгів створення вартості. Як інструмент для оцінки
включення країн у ГЛСВ та формування ефективної зовнішньоекономічної політики на її основі широко використовується система індикаторів торгівлі доданою вартістю.
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Розрахунки здійснюються на основі систем національних рахунків, платіжного балансу та світових таблиць
«Витрати-випуск». На цей час розроблено потужні інформаційні онлайн-ресурси, як з відкритим доступом для
користувачів, так і комерційного спрямування, що дозволяють отримувати значення індикаторів доданої вартості
для певного набору країн світу, в тому числі у розрізі видів
економічної діяльності [3; 4].
Створення міжкраїнових таблиць «Витрати-випуск»,
які б дозволяли 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 дослідницького
проєкту 7-ї Рамкової програми досліджень ЄС у співпраці
з ОЕСР та World Input-Outpur Association. Але перші теоретичні розробки з цього питання були здійснені набагато
раніше у контексті дослідження міжрегіональної торгівлі,
головним чином у СРСР та США [5–8].
ОЕСР разом із Світовою організацією торгівлі реалізували спільну ініціативу зі створення бази даних індикаторів торгівлі доданою вартістю (TiVA), перші результати
функціонування якої були представлені у 2013 р. [3]. На цей
момент база даних TiVA охоплює 64 країни світу, включаючи всі країни ОЕСР, ЄС, Великої двадцятки та значну
кількість країн Східної та Південно-Східної Азії у розрізі
36 видів економічної діяльності. Індикатори торгівлі доданою вартістю розраховуються на основі світових 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. Інформаційна база
включає і ряд валових показників торгівлі за країнами.
Через малу частку України у світових торгових потоках у базі ОЕСР оцінок щодо нашої країни немає. Але
аналіз зовнішньої торгівлі доданою вартістю є важливим
інструментом у визначенні вузьких місць і прихованих ризиків торгівлі країни. Тому постає необхідність адаптації
методології до системи статистичної інформації України та
здійснення відповідних розрахунків.
Необхідно зазначити, що проблематиці аналізу міжнародної торгівлі присвячено досить багато робіт вітчизняних і зарубіжних науковців, а саме: Кругмана П., Ліндерта С., Оліна Б., Бураковського І., Кваснюка Б., Мельника Т.,
Рогача О. та ін. Також можна виділити ряд робіт науковців,
присвячених дослідженню різних аспектів глобальних ланцюгів створення вартості. Серед них дослідження Gereffi G.
[9; 11], Sturgeon T. [9; 10], Fernandez-Stark [11], Бикова А.,
Гужви І. та Онищенко В. [1], Дугінець Г., Кравцової І. [2], Леденева М., Самойленко Л. [12], Черкас Н. [13], Шамрай Л.
[14] та ін.
Водночас в Україні практично відсутні розробки, що
стосуються питань зовнішньої торгівлі доданою вартістю.
Окремі роботи присвячені загальним питанням включення
в глобальні ланцюги створення вартості [1], правовим аспектам [15], а також можливостям застосування досвіду інших
країн [16]. Однак будь-які оцінки показників зовнішньої
торгівлі доданою вартістю для України в літературі не
наведені, що дозволяє визначити необхідність подовження
досліджень зазначеної проблематики.
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Метою статті є розробка методичного підходу до
оцінки й аналізу зовнішньої торгівлі продукцією промисловості з урахуванням доданої вартості в Україні та країнах
світу.
Результати. Базуючись на попередніх дослідженнях
[17–19], під глобальним ланцюгом створення вартості пропонується розуміти послідовність взаємопов’язаних видів
діяльності зі створення доданої вартості, розташованих як
мінімум на двох континентах або в межах двох торгових
блоків, що забезпечують виробництво товару чи послуги,
починаючи з ідеї щодо їх створення та закінчуючи доставкою до кінцевого споживача.
Початковими даними розрахунків показників зовнішньоекономічної торгівлі доданою вартістю є оцінки за
моделлю «Витрати-випуск» (input-output model), яка розширена, порівняно з національними, включенням показників міждержавної торгівлі [20].
Для України дані в рамках цієї моделі розробляються
Державною службою статистики України, а саме «Таблиці
«Витрати-випуск» за відповідні роки [20]. Згідно з методологією відповідне державне статистичне спостереження
в Україні передбачає розроблення ряду взаємопов’язаних
таблиць і матриць: таблиці «Баланс пропозиції та використання ресурсів»; таблиці «Витрати-випуск» у цінах споживачів; таблиці «Витрати-випуск» в основних цінах; матриці
торгово-транспортної націнки; матриці податків і субсидій
на продукти; матриці імпорту товарів і послуг; матриці використання продукції вітчизняного виробництва; матриці
коефіцієнтів повних витрат [21].
Таблиця «Баланс пропозиції та використання ресурсів» містить дані в узагальненому вигляді та використовується для узгодження показників на основі методу «товарних потоків». Вона поєднує таблицю щодо пропозиції
ресурсів і таблицю щодо використання ресурсів. Пропозиція ресурсів формується за рахунок внутрішнього виробництва, імпорту, податків за виключенням субсидій на
продукти, а також торгово-транспортних націнок. Таблиця
використання продукції включає проміжне споживання
продукції іншими видами економічної діяльності, кінцеві
споживчі витрати, валове нагромадження капіталу й експорт товарів і послуг. По рядках таблиць наведено продукцію з деталізацією за видами економічної діяльності. Між
пропозицією та використанням ресурсів існує тотожність
для кожного з видів продукції, що є необхідною передумовою побудови таблиці «Витрати-випуск» [21].
Таблиця «Витрати-випуск» розробляється в цінах
споживачів і в основних цінах за однаковою схемою, яка
включає три основні частини, що мають назву квадрантів.
Перший квадрант характеризує структуру проміжного
споживання у розрізі видів діяльності та спожитих продуктів. Він має симетричну форму, тобто перелік видів економічної діяльності, наведений у стовпцях, збігається з переліком продукції (рядки). Другий квадрант вміщує категорії
кінцевого використання товарів і послуг. Третій квадрант
показує вартісний склад валової доданої вартості за категоріями доходу (рис. 1).
Матриця податків і субсидій на продукти разом
з матрицею торгово-транспортної націнки забезпечують зв’язок між таблицею «Витрати-випуск» у цінах спо121
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Джерело: [21]

Первинні доходи

Торгово-транспортна націнка

Податки на продукти, субсидії на
продукти (-)

Імпорт товарів і послуг

Випуск в основних цінах

ІІІ квадрант

Валова додана вартість /
Валовий внутрішній продукт

ІІ квадрант

Рис. 1. Схема зв’язку таблиць і матриць «Витрати-випуск» України

Валовий прибуток, змішаний дохід

Податки за виключенням субсидій на продукти

Оплата праці найманих працівників

І квадрант

Проміжне споживання
Кінцеві споживчі витрати

Кінцеве використання

Валове нагромадження
капіталу
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продукції вітчизняного
виробництва
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живачів і таблицею «Витрати-випуск» в основних цінах.
Матриці складаються з І та ІІ квадрантів.
Матриця імпорту товарів і послуг та матриця використання вітчизняної продукції показують, яким чином
внутрішній попит задовольняється за рахунок внутрішнього виробництва й імпорту. Ці матриці також складаються
з І та ІІ квадрантів.
Матриця коефіцієнтів повних витрат, які дають можливість для використання математичних методів аналізу та
прогнозування, складається з І квадранта.
Необхідно зазначити, що Білорусь, як і Україна, не
входить до бази TiVA, але розробки в напрямку адаптації
методики ОЕСР і оцінки торгівлі доданою вартістю досить
значні [22; 23]. З огляду на той факт, що структура таблиць
«Витрати-випуск» двох країн не має суттєвих відмінностей, крім рівня декомпозиції галузей, науково-практичний
інтерес становить застосування для України методики розрахунків показників доданої вартості, розробленої для Білорусі.
Враховуючи можливості проведення розрахунків
щодо участі Білорусі в глобальних ланцюгах доданої вартості на основі системи національних рахунків, які доступні в офіційній статистиці країни, автори в [22] запропонували розподілити показники бази даних TiVA на дві
групи:
 індикатори участі країни в глобальних ланцюгах
вартості (індикатори прямої та зворотної інтеграції, індикатори походження доданої вартості у валовому експорті, індикатори походження доданої
вартості в кінцевому споживанні);
 індикатори внутрішньої доданої вартості в національному експорті.
Таким чином, до першої групи віднесені показники,
які не можуть бути обчислені через відсутність Білорусі
у базі TiVA, а до другої – ті, що можна обчислити на основі
даних національних таблиць «Витрати-випуск».
Подальше дослідження у роботі [22] проводилося
щодо показника «внутрішня додана вартість в експорті»,
використання якого, на думку авторів, дозволяє виявити
певні тенденції, що спостерігаються у виробництві високотехнологічної продукції, а також ролі регіонів і країн світу
в системі міжнародного розподілу праці. Цей показник відноситься до тих, які можна обчислити на основі таблиць
«Витрати-випуск».
За даними таблиць ресурсів товарів і послуг, використання товарів та послуг, які обчислені в грошовому
виразі у цінах споживачів та основних цінах, окремо для
внутрішніх та імпортних ресурсів, здійснюються розрахунки [21]:
 продуктової структури проміжного споживання;
 структури валової доданої вартості за елементами;
 структури використання товарів і послуг.
Після чого обчислюються коефіцієнти прямих і повних витрат. Коефіцієнти прямих витрат aij є елементами
матриці Леонтьєва та демонструють, яку кількість продукту і необхідно витратити на виробництво одиниці продукту j:

aij =

xij

Xj

,
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(1)

де

aij – коефіцієнт матриці прямих матеріальних витрат А;
xij – міжгалузевий потік із галузі-постачальника i до
галузі-споживача j;
Xj – валова продукція галузі-споживача j.
Коефіцієнти повних витрат можуть розраховуватися у натуральному або вартісному вимірі. Але таблиці
«Витрати-випуск» в Україні та переважній більшості країн
світу розробляються лише у вартісному вимірі. Коефіцієнти прямих витрат використовуються для визначення внутрішньої доданої вартості в експорті. Коефіцієнти повних
витрат bij дають змогу визначити, яким повинен бути валовий випуск галузі і, щоб забезпечити виробництво одиниці
кінцевого продукту галузі j. Коефіцієнти повних витрат є
елементами оберненої матриці Леонтьєва:
B = E + A + A2 + A3 +… = (E – A)–1.

(2)

У структурі таблиці «Витрати-випуск», які розробляються Держстатом України, матриця коефіцієнтів прямих
матеріальних витрат не публікується, тому для їх використання необхідно здійснити розрахунки щодо внутрішньої
(національної) доданої вартості у валовому експорті країни
с по галузі і країні-партнеру p, яка включає додану вартість,
створювану експортуючою галуззю в процесі виробництва,
а також будь-яку додану вартість, що надходить від вітчизняних постачальників, втілену в експорті:

EXGR _ DVAc , p ,i = Vc Bc ,c EXGRc , p ,i ,

(3)

де
Vc – вектор розмірності K × 1, кожен елемент якого дорівнює питомій вазі валової доданої вартості галузей
країни c;
Bc,c – блок глобальної матриці повних матеріальних
витрат міжгалузевої багатокраїнової системи B, який відповідає країні c:
– глобальна матриця поB = (I − A)−1 =  Bc , p 
NK × NK
вних матеріальних витрат, A – глобальна матриця прямих
матеріальних витрат;
EXGRc , p ,i є вектором розмірності K × 1, в якому всі
елементи дорівнюють нулю, за винятком того, що відповідає галузі i.
Обчислення частки внутрішньої доданої вартості
в експорті галузі та частки внутрішньої доданої вартості
економіки країни у валовому експорті автори [22] пропонують здійснювати за адаптованою методикою. Особливістю
таблиць «Витрати-випуск» для Білорусі є те, що коефіцієнти у них подані у розрахунку на 1000 білоруських рублів.
Отже, всі коефіцієнти доводиться ділити на 1000.
В Україні коефіцієнти повних матеріальних витрат подаються у частках одиниці, а коефіцієнти, розраховані за
формулою (3), також виражені у частинах одиниці. Враховуючи ці особливості, розрахунки проводяться у такій послідовності [22]:
 галузеві коефіцієнти частки прямої доданої вартості у розрахунку на одиницю валового випуску:

va0j = 1 − ∑ i aij ,
де

(4)

va0j – частка прямої доданої вартості в галузі j у роз-

рахунку на одиницю валового випуску;
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 галузеві коефіцієнти частки внутрішніх ресурсів
у загальному обсязі використаних ресурсів для
кожного продукту та кожного ресурсу окремо:

drkij =

drij
ikij + dkij

,

(5)

де
drkij – частка внутрішніх (національних) ресурсів у
загальних проміжних витратах продукту і, який використовується у виробництві продукту j;

drij – внутрішні ресурси в основних цінах;
ikij – імпортні ресурси в основних цінах;
 оцінка галузевих коефіцієнтів доданої вартості суміжних галузей:

va1j = ∑ i vai0 ⋅ aij ⋅ drkij ,...

vatj = ∑ i vat −1 ⋅ aij ⋅ drkij ,...

(6)

де
va1j , vatj – частка непрямої доданої вартості в галузі j у розрахунку на одиницю валового випуску першого,
другого та наступних порядків. Розрахунки здійснюються
доти, поки результат не стає статистично незначущим (зазвичай vait < 0,05 , де t =1, 2, …., або поки різниця між двома послідовними значеннями не стане незначущою, що є
більш точним підходом);
 визначення прямої доданої вартості національного походження в експорті для кожної галузі і:

DVAEi = vai0 ⋅ Ei ,
де

(7)

Ei – експорт без націнок;
 визначення непрямої доданої вартості національного походження в експорті (додана вартість суміжних галузей за кожною з досліджуваних галузей і):
IVAEi = (va1i + vai3 + vai3 + ...)⋅ Ei ;

(8)

 розрахунок суми транспортних, торгових і податкових націнок (Мі) за кожною галуззю і відповідно
до припущення цієї методики про те, що всі націнки разом є доданою вартістю:

M i = Eni − Ei ,

(9)

де
Eni – експорт галузі з націнками відповідно до даних
таблиці «Витрати-випуск» у цінах споживача;
 визначення внутрішньої доданої вартості в експорті за видами економічної діяльності:

TVAEi = DVAEi + IVAEi + M i ;

(10)

 загальна сума внутрішньої доданої вартості в експорті:
TVAE = ∑ i TVAEi ;

(11)

 частка доданої вартості кожного виду економічної
діяльності в експорті:

TVAESH i =
124

TVAEi
;
Eni

(12)

 частка доданої вартості всієї економіки в експорті:

TVAESH =

∑ TVAE ;
∑ En
i

i

i

(13)

i

 внесок кожного виду економічної діяльності у
створення загальної доданої вартості в експорті:

TVAECi =

TVAEi
.
∑ iTVAEi

(14)

Виходячи з проведеного вище аналізу пропонується такий методичний підхід до оцінки зовнішньої торгівлі продукцією промисловості Україною та країнами світу,
який ґрунтується на такій потоковій моделі зовнішньої
торгівлі продукцією промисловості України та країн світу
(рис. 2).
З рис. 2 видно, що при зовнішній торгівлі промисловою продукцією в будь-якій країні світу можна спостерігати три ланцюги доданої вартості:
перший – імпорт у країну і реалізація на внутрішньому ринку кінцевої продукції (ІКП → ЄКП);
другий – імпорт проміжної продукції з наступним
виготовленням з неї кінцевої продукції і споживанням її на
внутрішньому ринку (ІПП → V → ЄПП);
третій – імпорт проміжної продукції з наступним
виготовленням з неї кінцевої продукції або проміжної продукції з більш високою доданою вартістю з реекспортом її
в різні країни світу (ІПП → V → Е ( ).
Зовнішню торгівлю продукцією промисловості
в Україні та країнах світу можна оцінити за такими відносними показниками, які показано на рис. 3.
Наведені на рис. 3 показники оцінки зовнішньої торгівлі продукцією промисловості розраховуються таким чином (табл. 1).
Отже, базуючись на наведеному вище, пропонований
методичний підхід до оцінки й аналізу зовнішньої торгівлі
продукцією промисловості України та інших країн світу
і ідентифікації їх інтеграції в ланцюги доданої вартості подано на рис. 4.
Як видно з рис. 4, наведений методичний підхід передбачає: розрахунок показників оцінки зовнішньої торгівлі продукцією промисловості або окремих ВЕД за наведеними вище формулами; класифікацію країн світу за
показниками зовнішньої торгівлі продукцією промисловості або окремих ВЕД за допомогою методу кластерного
аналізу (а саме ієрархічної агломеративної кластеризації),
при цьому розподіл промисловості України та країн світу
на кластери за показниками зовнішньої торгівлі з урахуванням доданої вартості здійснюється на основі методу
к-середніх; розрахунок коефіцієнтів кореляції між показниками зовнішньої торгівлі продукцією промисловості або
окремих ВЕД; побудову на цій основі когнітивної моделі
причинно-наслідкових зв’язків між показниками зовнішньої торгівлі продукцією промисловості або окремих ВЕД;
ідентифікацію на основі побудованої когнітивної моделі
напрямків інтеграції промисловості та її окремих ВЕД в зовнішньоекономічні ланцюги доданої вартості.
Висновки. Таким чином, на основі проведеного дослідження визначено таке:
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Рис. 2. Потокова модель зовнішньої торгівлі продукцією промисловості України та країн світу,

де І – імпорт; ІКП – імпорт кінцевої продукції; Є – ємність ринку промислової продукції в країні; ЄКП – ємність внутрішнього
ринку кінцевої продукції в країні; ІПП – імпорт проміжної продукції; ЄПП – ємність внутрішнього ринку проміжної продукції
в країні; – обсяг реекспортованої імпортної проміжної продукції з країни; V – обсяг виробництва промислової продукції
в країні; E – загальний експорт промислової продукції з країни
Джерело: розроблено авторами

1. Останні три десятиліття міжнародна торгівля здебільшого розглядається у рамках поняття глобальних ланцюгів створення вартості. Як інструмент
для оцінки включення країн у ГЛСВ та формування ефективної зовнішньоекономічної політики на
її основі широко використовується система індикаторів торгівлі доданою вартістю.
2. На цей час розроблені потужні інформаційні
онлайн ресурси, що дозволяють отримувати значення індикаторів доданої вартості для певного
набору країн світу, в тому числі у розрізі видів
економічної діяльності. ОЕСР разом із Світовою
організацією торгівлі реалізували спільну ініціативу зі створення бази даних індикаторів торгівлі
доданою вартістю (TiVA), які розраховуються на
основі світових таблиць «Витрати-випуск», розроблених ОЕСР, та описують взаємодії між галузями і споживачами в 64 економіках.
Через малу частку України у світових торгових потоках у базі ОЕСР оцінок щодо нашої країни немає. Але аналіз
зовнішньої торгівлі доданою вартістю є важливим інструментом у визначенні вузьких місць і прихованих ризиків
торгівлі країни. Тому очевидною є необхідність адаптації
методології до системи статистичної інформації України та
здійснення відповідних розрахунків.
3. Задля цього в межах представленого дослідження було розроблено методичний підхід до оцінки
й аналізу зовнішньої торгівлі продукцією промисловості України та країн світу і ідентифікації їх інтеграції в ланцюги створення доданої вартості.
Запропонований методичний підхід дозволяє оцінити стан зовнішньої торгівлі продукцією промисловості
країн світу та України або окремих її ВЕД, визначити однорідні за показниками зовнішньої торгівлі продукцією
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промисловості або окремих ВЕД групи (кластери) країн
світу, ідентифікувати напрямки інтеграції промисловості
України та її окремих ВЕД в зовнішньоекономічні ланцюги
доданої вартості.
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Рис. 3. Система показників оцінки зовнішньої торгівлі продукцією промисловості в Україні та країнах світу,
де ВДВ – валова додана вартість виробництва промислової продукції в країні;
ВДВН – національна додана вартість в експорті країни; Евт – обсяг експорту високотехнологічної продукції з країни.
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Таблиця 1
Розрахунок показників оцінки зовнішньої торгівлі продукцією промисловості в країні
Найменування показника

Формула розрахунку

1

2

Відношення валової доданої вартості до обсягу виробництва промислової продукції в країні

де ВДВ – валова додана вартість виробництва промислової продукції
в країні;
V – обсяг виробництва промислової продукції в країні

Відношення національної доданої вартості в експорті
до загального експорту промислової продукції з країни
Експортоорієнтованість виробництва промислової
продукції в країні
126

де ВДВН – національна додана вартість в експорті країни;
Е – загальний експорт промислової продукції з країни
K3 =

E
⋅100
V

Проблеми економіки № 2 (44), 2020

Економіка та управління національним господарством
Закінчення табл. 1
1

Імпортозаміщення внутрішнього ринку промислової
продукції в країні

2

де І – імпорт промислової продукції в країну;
Є – ємність ринку промислової продукції в країні

Показник покриття експортом імпорту промислової
продукції в країні
Питома вага експорту високотехнологічної продукції
в загальному експорті промислової продукції з країни

K5 =
K6 =

E
I

EBT
,
E

де Евт – обсяг експорту високотехнологічної продукції з країни

Питома вага реекспортованої імпортної проміжної
продукції в загальному обсязі імпорту промислової
продукції в країну

де I ÏEÏ – обсяг реекспортованої імпортної проміжної продукції з країни;

Питома вага імпортованої проміжної продукції
в загальному обсязі внутрішнього ринку проміжної
промислової продукції в країні

де Іпп – обсяг імпортованої проміжної продукції в країну;

Питома вага імпортованої кінцевої продукції в загальному обсязі внутрішнього ринку кінцевої промислової
продукції в країні

де Ікп– обсяг імпортованої кінцевої промислової продукції в країну;

Іпп – загальний обсяг імпортованої в країну проміжної промислової
продукції

Єпп – ємність внутрішнього ринку проміжної продукції в країні

Єкп – ємність внутрішнього ринку кінцевої продукції в країні
Джерело: розроблено авторами
1

Розрахунок показників оцінки зовнішньої торгівлі продукцією промисловості або окремих ВЕД
2

Класифікація країн світу за показниками зовнішньої торгівлі продукцією промисловості або окремих ВЕД
3

Розрахунок коефіцієнтів кореляції між показниками зовнішньої торгівлі продукцією промисловості або
окремих ВЕД
4

Побудова когнітивної моделі причинно-наслідкових зв’язків між показниками зовнішньої торгівлі продукцією
промисловості або окремих ВЕД
5

Ідентифікація інтеграції промисловості і окремї її ВЕД в зовнішньоекономічні ланцюги доданої вартості
Рис. 4. Методичний підхід до оцінки й аналізу зовнішньої торгівлі продукцією промисловості України
та країн світу і ідентифікації їх інтеграції в ланцюги створення доданої вартості
Джерело: розроблено авторами
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