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Беренда С. В. Європейська система торговельної кумуляції та глобальні ланцюги доданої вартості
Метою статті є розгляд генезису, з’ясування характерних рис та особливостей явища торговельної кумуляції в рамках дії преференційних угод 
з міжнародної торгівлі на прикладі ЄС. У статті з’ясовано, що сучасні процеси міжнародного поділу праці, спеціалізації та кооперації серед країн 
слід розглядати через призму існування набору конкурентних переваг різної природи. Визначено, що однією з рушійних сил глобальних корпорацій 
безумовно є існування когерентних правил визначення походження товарів (Rules of Origin – ROO) і преференційних торговельних угод (Preferential 
Trade Arrangement – PTA), які регулюють міжнародну торговельну кумуляцію на основі норм СОТ. Виділено, що важливим питанням залишається 
побудова глобальних ланцюгів доданої вартості в регіональному та глобальному вимірах та еволюція дихотомної природи цього явища в бік так 
званої глокалізації. Система торговельної кумуляції, яка склалася в ЄС і пов'язаних з ним відповідними угодами країнах, а тепер і в Україні, формує 
новий конфігураційний простір. Розуміння та усвідомлення нових можливостей і загроз у побудові ланцюгів доданої вартості, які створюються під 
впливом системи міжнародної торговельної кумуляції, формують нові конкурентні переваги і посилюють конкуренцію на відповідних ринках.
Ключові слова: система торговельної кумуляції, правила походження товарів (ROO), преференційні торговельні угоди (PTA), глобальні ланцюги 
доданої вартості (GVC), СОТ (WTO).
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 13. 
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Беренда С. В. Европейская система торговой кумуляции  

и глобальные цепочки добавленной стоимости
Целью статьи является рассмотрение генезиса, выяснение характер-
ных черт и особенностей явления торговой кумуляции в рамках дей-
ствия преференциальных соглашений в международной торговле на 
примере ЕС. В статье выяснено, что современные процессы междуна-
родного разделения труда, специализации и кооперации среди стран 
следует рассматривать через призму существования набора конку-
рентных преимуществ различной природы. Определено, что одной из 
движущих сил глобальных корпораций безусловно является существо-
вание когерентных правил происхождения товаров (Rules of Origin – 
ROO) и преференциальных торговых соглашений (Preferential Trade 
Arrangement – PTA), регулирующих международную торговую кумуля-
ции на основе норм ВТО. Выделено, что важным вопросом остается 
построение глобальных цепочек добавленной стоимости в региональ-
ном и глобальном разрезах и эволюция дихотомной природы этого 
явления в сторону так называемой глокализации. Система торговой 
кумуляции, сложившаяся в ЕС и связанных с ним соответствующими 
соглашениями стран, а теперь и в Украине, формирует новое конфи-
гурационное пространство. Понимание и осознание новых возможно-
стей и угроз в построении цепочек добавленной стоимости, которые 
создаются под воздействием системы международной торговой ку-
муляции, формируют новые конкурентные преимущества и усилива-
ют конкуренцию на соответствующих рынках.
Ключевые слова: система торговой кумуляции, правила происхожде-
ния товаров (ROO), преференциальные торговые соглашения (PTA), 
глобальные цепочки добавленной стоимости. (GVC), ВТО (WTO)
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Berenda S. V. The European System of Trading Cumulation and Global 

Value Chains
The article is aimed to examine the genesis as well as clarify the character-
istics and features of the phenomenon of trade  cumulation in terms of pref-
erential arrangements in the international trade on the example of the Eu-
ropean Union. The article determines that modern processes of the interna-
tional division of labor, specialization and cooperation among countries must 
be viewed through the prism of the existent set of competitive advantages 
of different nature. Also has been determined that one of the driving forces 
behind the global corporations are the coherent Rules of Origin (ROO) and 
Preferential Trade Arrangement (PTA), which are regulating the international 
trading cumulation on the basis of WTO norms. It has been emphasized that 
an important issue remains the building of global value chains in the regional 
and global aspects as well as evolution of the dichotomous nature of the 
phenomenon towards the so-called glocalization. The system of trading cu-
mulation, which is established in the EU and the countries, associated on the 
basis of respective agreements, and which is nowadays coming into Ukraine, 
creates a new configuration space. Understanding and awareness of the new 
opportunities and threats in building the value chains that are created under 
the influence of the system of international trading cumulation, create new 
competitive advantages and increase competition in the relevant markets.
Key words: system of trading cumulation, rules of origin (ROO), preferential 
trade agreements (PTA), global value chains (GVC), World Trade Organiza-
tion (WTO).
Pic.: 1. Tabl.: 1. Bibl.: 13. 
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Процеси економічної інтеграції набувають все 
строкатіших рис і форм, які відходять від устале-
них поглядів кінця ХХ сторіччя. Одним із таких 

явищ є так звана міжнародна торговельна кумуляція.
Актуальність дослідження явища міжнародної 

торговельної кумуляції пов’язується із формуванням та 
ускладненням торговельних режимів преференційної 

природи і намаганням гармонізації правил походження 
товарів у рамках СОТ. Торговельна кумуляція розгляда-
ється як одне із правил СОТ щодо визначення країни 
походження (Rules of Origin – ROO) у разі участі декіль-
кох країн у виробництві – де було проведено найбільш 
суттєву переробку товару. Це явище сприяло значному 
поштовху у формуванні торговельних потоків як в се-
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редині, так і між інтеграційними треками. Фактично 
міжнародна торговельна кумуляція створює додатковий 
стимул для подальшого посилення міжнародного поді-
лу праці, спеціалізації та кооперації, і в літературі через 
свою складність навіть отримала назву «spaghetti bowl».

Формування конкурентних переваг в умовах функ-
ціонування міжнародних інтегрованих виробничих ме-
реж усе більше спирається на можливості застосування 
так званих універсальних привал походження товарів та 
створення відповідних торговельних кумуляцій. 

Для сучасних глобальних корпорацій, які є про-
вайдерами міжнародного поділу праці та широко за-
лучені до процесів спеціалізації та кооперації на основі 
використання як абсолютних, так і відносних переваг, 
існує можливість більш активно та гнучко формувати 
свою зовнішньоекономічну політику за допомогою ін-
струменту торговельної кумуляції. 

Серед українських дослідників проблематика тор-
говельної кумуляції залишається дослідженою поверх-
нево, фактично ґрунтовні дослідження відсутні. Існують 
декілька досліджень, які мають здебільшого довідковий 
характер і спираються на англомовні джерела. Так, на-
приклад, поняття «діагональна кумуляція» у запиті 
google scholar зустрічається лише в декількох наукових 
статтях: Науменко Н. С. «Також там (в угоді про ЗВТ 
України з ЄАВТ – авт.) передбачена можливість куму-
ляції походження: коли комплектуючі і сировина, заве-
зені з іншої країни, вважаються «місцевими». Угода пе-
редбачає два види кумуляції: двосторонню і діагональ-
ну» [1], Гончарук А. І. та Усенко О. О. [2], також окремі 
питання системи кумуляції торгівлі розглядаються у 
Пятницького В. Т. [3]. 

В англомовній літературі проблематика торговель-
ної кумуляції та визначення впливу правил походження 
на торговельні потоки як у регіональному розрізі, так 
і у глобальному, досліджена широко і представляється 
такими дослідниками, як A. Estevadeordal, K. Suominen,  
P. Augier, O. Cadot, K. Hayakawa, M. Gasiorek та іншими.

Мета статті – розглянути генезис, з’ясувати ха-
рактерні риси та особливості явища торговельної ку-
муляції в рамках дії преференційних угод з міжнародної 
торгівлі на прикладі ЄС.

Теоретично формування торговельної кумуля-
ції між країнами – учасницями преференційної 
торговельної угоди (Preferential Trade Arrange

ment – РTA) на початкових етапах пояснюється досить 
простими статичними ефектами створення торгівлі, до 
яких згодом «підключаються» і динамічні та гіперди-
намічні ефекти від скасування торговельних обмежень 
як тарифної природи, так і нетарифної, залежно від 
рівня преференцій та гармонізації законодавства країн-
учасниць. Отже, будь-яка торговельна кумуляція сприяє 
підвищенню розвитку рівня міжнародної кооперації та 
спеціалізації як на двосторонньому, так і на багатосто-
ронньому рівні між країнами-учасницями.

Питання формування торговельної кумуляції за-
вжди знаходилося у фокусі отримання переваг (підви-
щення добробуту) від утворення PTA. Однак, зважаючи 
на те, що ці ефекти не є з’ясованими та визначеними 

остаточно, а також на існування, у загальному вигля-
ді, від’ємного ефекту для третіх країн (сторін), на по-
рядок денний висувається питання зменшення цього 
від’ємного ефекту від утворення PTA. Одним із інстру-
ментів подолання можливих від’ємних ефектів є гармо-
нізація торговельних режимів між країнами та інтегра-
ційними об’єднаннями, що, власне, є завданням СОТ. 
Отже, економічний інтерес до співвідношення витрат і 
здобутків від утворення РТА є ключовим і визначаль-
ним. Відповідно до цього економічного інтересу форму-
ється регуляторна сфера. Однак у процесі становлення 
виникають розбіжності між суб’єктами цього процесу. 
Ці розбіжності ґрунтуються на неузгодженості регіо-
нальних інтересів (окремих інтеграційних треків) та ба-
гатосторонньою торговельною системою. Так чи інак-
ше, залишається відкритим питання узгодженості двох 
фундаментальних підходів: регіоналізму (у більш широ-
кому розумінні – протекціонізму) та багатосторонньої 
торговельної системи (лібералізму). 

Частково відповідь на це питання ми знаходимо у 
[4, c. 12], де зазначається, що глобальні ланцюги 
доданої вартості зміщуються в регіональну пло-

щину, і основою цього зміщення є система діагональної 
торговельної кумуляції, яка поширюється в регіональ-
них інтеграційних блоках на основі ROO (рис. 1). Саме 
гармонізовані між країнами певного регіону ROO є ви-
значальними у прийнятті рішення щодо розміщення ви-
робничих ланок ланцюгів доданої вартості.

Слід згадати, що торговельна кумуляція як сис-
тема, яка визначає походження товару, не є єдиною. На 
практиці у Співтоваристві (ЄС – прим. автора) для ви-
значення походження того чи іншого товару використо-
вується такаа послідовність методів:
 промисловий метод: визначення достатності 

вироблених над продуктом операцій для під-
твердження його походження в даній країні;

 економічний метод: оцінка доданої при пере-
робці товару вартості;

 метод тарифної класифікації: чи відбувається 
зміна товарної позиції в митному тарифі при 
переробці товару.

Іноді методи поєднуються. Відомий також четвер-
тий, так званий абстрактний метод: достатньою вва-
жається остання істотна переробка, яка економічно ви-
правдана і являє собою виробництво нового товару або 
важливу частину такого виробництва. У цьому випадку 
рішення питання про походження проводиться в адмі-
ністративному або судовому порядку. Відомий також 
кумулятивний метод, який застосовується до товарів, 
що походять з території митних союзів або зон вільної 
торгівлі, по відношенню до яких у Співтоваристві діє 
єдиний імпортний режим незалежно від конкретної 
країни походження.

Особливі правила визначення походження това-
рів передбачені для:

а) текстилю та інших продуктів, що містяться у XI 
розділі Комбінованої номенклатури (див. рис. 1).

б) запасних частин [5, с. 76 – 79].
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Перш ніж аналізувати природу та ефекти торго-
вельної кумуляції, спробуємо визначити її різно-
види. Існує загальноприйнятне уявлення щодо 

систем торговельної кумуляції, а саме, існують такі сис-
теми кумуляції: 
 двостороння кумуляція;
 регіональна кумуляція;
 розширена кумуляція.

Зазначимо, що питання торговельної кумуляції є 
актуальним лише в разі існування РТА між країнами-
учасницями і за умови однакових правил визначення 
походження товарів (ROO). Окремим проблемним пи-
танням залишається гармонізація, або когеренція, ROO 
різних інтеграційних треків, а відтак – і функціонування 
торговельної кумуляції між ними. 

Згідно з регламентом Єврокомісії (EEC) No 2454/93 
[6, c. 48], вищеозначені системи торговельної кумуляції 
визначаються таким чином: 
 під «двосторонньою кумуляцією» розуміється 

система, за якою продукти, що походять, від-
повідно до цього Регламенту, з Європейського 
Співтовариства, можуть вважатися матеріала-
ми, які мають походження в країні-бенефіціарі, 
якщо вони піддаються подальшій переробці або 
стають частиною продукції, виробленої в даній 
країні-бенефіціарі; 

 під «кумуляцією з Норвегією, Швейцарією або 
Туреччиною» (кумуляції з країнами, які визна-
ють торговельну кумуляцію з ЄС, але які не є 
членами ЄС. – прим. автора) розуміється сис-
тема, за якої продукти, що походять з Норвегії, 
Швейцарії або Туреччини, можуть вважатися 
матеріалами, що мають походження в країні-
бенефіціарі, якщо вони піддаються подальшій 
переробці або стають частиною продукції, ви-
робленої в даній країні-бенефіціарі, та імпорту-
ються в Європейське Співтовариство; 

 під «регіональною кумуляцією» розуміється 
система, за якої продукти, що походять, відпо-
відно до цього Регламенту (Єврокомісії (EEC) 

No 2454/93 – прим. автора), з країни, яка вхо-
дить у склад регіональної групи, можуть вважа-
тися матеріалами, які мають походження в ін-
шій країні тієї ж регіональної групи (або в країні 
іншої регіональної групи, коли мова може йти 
про кумуляцію між групами), якщо вони підда-
ються подальшій переробці або стають части-
ною продукції, виробленої у відповідній країні; 

 під «розширеною кумуляцією» розуміється 
система, діюча за умови задоволення Комісією 
відповідного запиту від країни-бенефіціара, за 
якої певні матеріали, що походять з країни, яка 
уклала з Європейським Співтовариством уго-
ду про вільну торгівлю згідно зі Статтею XXIV 
чинної версії Генеральної угоди з тарифів і тор-
гівлі (GATT), можуть вважатися матеріалами, 
що мають походження у відповідній країні-
бенефіціарі, якщо вони піддаються подальшій 
переробці або стають частиною продукції, ви-
робленої у даній країні.

Дані визначення є офіційними у ЄС, однак у науко-
вій літературі ми зустрічаємо також такі визначення ти-
пів торговельної кумуляції, як: «діагональна» кумуляція 
та «повна» кумуляція. Зокрема, у В.Т. Пятницького зна-
ходимо такі визначення: «діагональна» кумуляція дозво-
ляє здійснювати кумуляцію походження більш як двом 
партнерам (наприклад, діагональна кумуляція здійсню-
ється щодо країн АСЕАН за умов застосування режиму 
ГСП). Врешті-решт «повна» кумуляція поширюється 
на кілька зон вільної торгівлі (ЄЕП та Європейсько-
Середземноморську зону вільної торгівлі)» [3, c. 69].

Зупинимось більш детально на кожній із систем 
торговельної кумуляції. 

Приклад регіональної системи кумуляції, який до-
зволяється в рамках ЄС, представлено на рис. 1.

Регіональна кумуляцією реалізується між країна-
ми – членами інтеграційного угрупування з рівнем інте-
грації «митний союз» і вище. 

Однак на рівні митного союзу є певні обмеження, 
виключення та застереження через існування великої 

 Індія
100% бавовняна

пряжа
(Made in India)

Країна групи ІІІ системи
регіональної інтеграції

ЄС (див. табл. 1)

 

 

 

 

Португалія
Тканина

(не Made in Portugal)

 

 

  

Норвегія*
Одяг

(Made in Norway)

 

 

 

Переробка в Португалії + переробка в Норвегії =
преференційний статус «Made in EU» (правило діє

для текстильної галузі)

ЄС
Продаж одягу

(діє преференція,
вільний обіг у ЄС)

 

 

Член ЄС Не член ЄС

Рис. 1. Глобальний ланцюг доданої вартості на основі дії регіональної системи кумуляції в ЄС
примітка: * – визнається торговельна кумуляція з ЄС.

Джерело: складено автором на основі [7].
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кількості різноманітних норм як тарифної, так і нета-
рифної природи та існування поширеної практики так 
званих часткових митних союзів.

До таких прикладів можемо віднести митний союз 
між ЄС і Туреччиною. У Туреччині пов’язані тарифи не 
визначені приблизно на 50% тарифної номенклатури, на 
відміну від ЄС та України, де цей показник складає 100% 
[8, c. 34]. Тобто з огляду на класичну теорію економічної 
інтеграції існує «частковий митний союз», однак разом 
з тим Туреччина визнає ROO ЄС. На відміну від Туреч-
чини, Норвегія та Швейцарія мають фактично єдиний 
економічний простір з ЄС. Усе це вказує на складність 
питання торговельної кумуляції в міжнародному та ре-
гіональному розрізах, про що окремо йдеться у вище-
згаданому Регламенті Єврокомісії щодо визначення ку-
муляції з Туреччиною, Норвегією та Швейцарією.

Розглянемо торговельну кумуляцію на прикладі іс-
нування відповідних угод ЄС з іншими країнами 
та угрупуваннями країн, тобто двосторонню сис-

тему кумуляції. Фактично сьогодні Зона вільної торгівлі 
(ЗВТ) діє у всій Європі, за виключенням РФ та Білорусі 
(учасники Євразійського Економічного Союзу, EAEU). 
Тобто двостороння система кумуляції охоплю майже 
всі європейські країни. Для України цей процес ще не 
завершено повністю через існування автономної дії асо-
ціації з ЄС та деякі виключення із загального масиву 
товарів (наприклад, 1 – 24 групи УКТЗЕД і пов’язаних 
із поступовим скасуванням тарифних обмежень в окре-
мих випадках до 7 років), однак, як очікується, повною 
мірою асоціація почне діяти з кінця 2015 р.

Для України у світлі поступового долучення до 
системи вільної торгівлі з країнами ЄС є також акту-
альним питання когерентності торговельної кумуляції з 
країнами, які мають, у свою чергу, відповідні угоди з ЄС 
щодо торговельної кумуляції. Одним із таких великих 
об’єднань країн є країни Пан-Євро Середземноморської 
зони кумуляції. 

Місце українських виробників з огляду на вище-
означені тенденції є остаточно не визначеним. Адже 
рівень української торгівлі в рамках регіональних угод 
з РTA складає до 70 %, решта відбувається на стандарт-
них умовах преференцій СОТ, т. зв. генеральної системі 
преференцій (ГСП). Такі зміни сформують нові схеми 
ведення міжнародного бізнесу для українських підпри-
ємців, зокрема набудуть нового змісту угоди, наприклад, 
пов’язані з давальницькою сировиною.

Великі очікування існують щодо приєднання Украї-
ни до Пан-Євро-Середземноморської зони кумуляції в 
повному обсязі – підписання низки договорів щодо РTA 
з країнами-учасницями, наприклад з Туреччиною та Із-
раїлем. Існування цих договорів є обов’язковою умовою 
для реалізації діагональної кумуляції. Відтак рівень між-
народної торгівлі України на умовах преференційної 
торгівлі в рамках РTA може збільшитись до 90 %. 

Звісно, залишається загроза – частковий або пов-
ний вихід РФ із договору СНД про ЗВТ через можливе, 
на думку РФ, потрапляння європейських товарів до РФ 
через Україну. Досить обґрунтованим поглядом на це 
питання ми знаходимо у [9]: «Проведене дослідження 

свідчить, що існує відмінність у правилах визначення 
країни походження товарів не на рівні базових прин-
ципів, вимог, а на рівні конкретних умов щодо розмірів 
доданої вартості, набору технологічних операцій, за-
значених вище. Однак спряження режимів Походження 
товарів з ЄврАзЕС/СНД та ЄС вписується у загальні 
вимоги СОТ. Фактично йдеться про об’єднання пре-
ференційних режимів ПВПТ (ROO – прим. автора). На 
нашу думку, можливим шляхом подолання економічних 
протиріч між Україною та ЄврАзЕС/СНД є збереження 
та вдосконалення інституту сертифікатів походження 
окремої дії для ЄврАзЕС/СНД і ЄС».

Такий можливий розвиток подій лише підвищує 
актуальність подальшого процесу економічної інтегра-
ції з ЄС і пов’язаними країнами.

Класичним прикладом поступового формуван-
ня зони торговельної кумуляції за межам інте-
граційного об’єднання ЄС можна розглядати 

Пан-Євро-Середземноморьску зону кумуляції, яка була 
започаткована ще у 1997 р. Після її утворення було ре-
алізовано велику кількість доповнень та вдосконалень. 
У науковій літературі зустрічається декілька варіацій 
назви цього об’єднання: Середземноморська зона куму-
ляція, яка включала донедавна країни Агадірської угоди 
про ЗВТ, а згодом і 10 середземноморських країн – учас-
ниць асоціації з ЄС. До таких країн відносяться: Алжир, 
Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Марокко, Сирія (дія 
призупинена), Туніс, Туреччина та Палестинська авто-
номія, окремі угоди є з Албанією, Чорногорією, Боснією 
та Герцеговиною. 

Намагання формувати загальний підхід, який ба-
зується на нормах і правилах СОТ щодо регіональної 
торговельної кумуляції згідно зі ст. 86 Регламенту комі-
сії (ЄС) № 2454/93 застосовується для чотирьох окремих 
регіональних груп, а саме (табл. 1):

таблиця 1

Регіональні групи країн

Група I Бруней, Камбоджа, Індонезія, Лаос, Малайзія, 
Філіппіни, Сінгапур, Таїланд, В'єтнам

Група II 
Болівія, Колумбія, Коста-Ріка, Еквадор, Сальва-
дор, Гватемала, Гондурас, Нікарагуа, Панама, 
Перу, Венесуела

Група III Бангладеш, Бутан, Індія*, Мальдіви, Непал,  
Пакистан, Шрі-Ланка

Група IV Аргентина, Бразилія, Парагвай і Уругвай

примітка: * – див. рис. 1.

Джерело: [6, c. 58].

Однак це не означає всеохоплюючу дію цього ре-
жиму, існує ціла низка виключень із переліку товарів 
(матеріалів) згідно з номенклатурою зовнішньої торгів-
лі SITC (HS), які не підпадають під дію торговельної ку-
муляції зі згаданих груп. Так, наприклад, для країн групи 
І серед виключення з регіональної кумуляції є такі то-
варні групи: 0207 Meat and edible meat offal, of the poultry 
of heading 0105, fresh, chilled or frozen. Слід також зазна-
чити, що на країни, які є найменш розвинутими (НРК), 
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згідно з класифікації ООН, ця торговельна кумуляція 
може поширюватися в повному обсязі. Так, наприклад, 
це стосується Камбоджі та Лаосу з Групи І, Бангладеш, 
Бутана, Мальдів та Непалу з Групи ІІІ.

На додачу ЄС має розгалужену мережу угод про 
ЗВТ, і відповідно і торговельної кумуляції, з неєвропей-
ськими країнами з віддалених регіонів та інших конти-
нентів, які не входять до вищенаведених переліків. До 
них належать, наприклад, такі: Мексика, Чілі, Південна 
Африка, Південна Корея. Потенційна угода – трансат-
лантична зона вільної торгівлі (TAFTA), взагалі створює 
такі умови у світі, що два з трьох економічних центрів 
світу об’єднуються у ЗВТ. За даними A. Estevadeordal та 
K. Suominen, панєвропейська система кумуляції (визнан-
ня ROO) поширюється більш як на 65 країн [10].

Слід зауважити, що поняття торговельної куму-
ляції існує не тільки у практиці ЄС і Пан-Євро-
Середземноморської системи кумуляції. Ана-

логічні норми існують у всіх зонах вільної торгівлі, які 
мають офіційний статус у СОТ. Так, наприклад, така 
норма діє щодо країн СНД: для цілей визначення країни 
походження товару, виготовленого в державі – учасниці 
Угоди (Угода про ЗВТ СНД – прим. автора), застосову-
ється кумулятивний принцип, що визначає походження 
того чи іншого товару при його послідовній обробці/пе-
реробці. Якщо у виробництві кінцевого товару в одній 
з держав – учасниць Угоди використовується сировина 
чи матеріали, що походять з інших держав – учасниць 
Угоди, підтверджені сертифікатом про походження то-
вару форми СТ-1 і які піддаються поетапній подальшій 
обробці в інших державах – учасницях Угоди, то краї-
ною походження такого товару вважається країна, де 
він востаннє був підданий обробці/переробці [11].

Особливе місце серед систем міжнародної торго-
вельної кумуляції займає діагональна кумуляція. У до - 
слідженні [4] автори намагаються зробити висновок сто-
совно впливу ROO та існування системи торговельної 
кумуляції в рамках преференційних угод між різними 
країнами та інтеграційними угрупуваннями. Згідно з їх 
дослідженням роль діагональної кумуляції у формуванні 
ланцюгів доданої вартості, тобто міжнародної торгівлі, 
на прикладі країн АСЕАН має середній рівень впливу. 
Особливістю даної системи кумуляції є можливість за-
стосування т. зв. «змінної геометрії». Ця система може 
бути застосована між обмеженою групою країн, які укла-
ли між собою угоди про вільну торгівлю, і без завершення 
створення повної мережі угод про вільну торгівлю [12].

Система діагональної кумуляції фактично створює 
можливості для транскордонного поширення виробничих 
ланок ланцюгів доданої вартості. Однак треба зважити на 
те, що ROO мають і обмежувальний вплив на кооперацій-
ні зв’язки між країнами, які мають навіть відповідну сис-
тему PTA. Тут доречно згадати приклад, який наводиться 
у [4, c. 9]: «ROO можуть навіть обмежу вати можливості 
з аутсорсингу серед країн, між якими діє PTA. Візьмемо, 
наприклад, Північноамериканську Зону Вільної Торгівлі 
(NAFTA). Відповідно до діючої угоди ROO означає що ви-
готовлені кінцеві товари у США з використанням комп-
лектуючих з Канади можуть експортуватись до Канади з 

нульовим митом, таким самим чином, якщо б вони були 
цілком виготовлені у США. Проте, якщо комплектуючі, 
використанні у США, походять із Мексики – іншої кра-
їни NAFTA, а кінцеві товари експортуються до Канади, 
вони будуть обкладатись імпортним митом. Таким чином 
створюється перешкода переносу частини виробничих 
процесів зі США до Мексики». 

На перший погляд, досить неочікуваний висновок, 
однак якщо поглянути на цей приклад торговельної не
кумуляції з глобальної точки зору, то стає очевидним, 
що гармонізації ROO між Мексикою та Канадою не від-
бувається, або принаймні не завершена, і на додачу до 
цього Мексика має ЗВТ з ЄС, тобто ця гармонізація від-
бувається з країнами ЄС.

І там само, відповідно до результатів досліджен-
ня, в якому порівнюється можливості утворення лан-
цюгів доданої вартості в умовах дії PTA, без можливо-
сті кумуляції та з такою можливістю, автори дістаються 
результату, що більш як в 3 рази збільшується кількість 
доданої вартості в торгівлі з іноземними країнами – 
учасницями PTA за умови існування такої можливості. 
Це свідчить на користь того, що питання дії такого гнуч-
кого механізму ROO, як кумуляції, є очевидним і дуже 
важливим,  особливо у формуванні та функціонуванні 
регіональних ланцюгів доданої вартості. Натомість гло-
бальні ланцюги доданої вартості також відіграють важ-
ливу роль в умовах зниження впливовості фактора від-
стані у міжнародній торгівлі, через зменшення вартості 
організації перевезень.

Важливість ROO у формування глобальних ланцю-
гів доданої вартості актуально для всіх країн без 
виключення, а для найменш розвинених країн це 

питання стоїть дуже гостро. Особливий фактор тут – тор-
говельна кумуляція та рівень лібералізації ROO. «Більш 
ліберальні правила походження дозволяють виробникам 
гнучко вибирати постачальників ресурсів. Такі правила 
побічно визнають низьку капіталомісткість і недостат-
ню горизонтальну або вертикальну інтеграцію найменш 
розвинених країн (НРК). Наприклад, у рамках програ-
ми преференцій НРК щодо їх походження продукції  
(а, отже, преференції) можуть ґрунтуватися на мінімаль-
ному обсязі місцевої доданої вартості або на зміні тариф-
ної класифікації, що служить непрямим визнанням того, 
що товар змінився і в НРК була проведена додана вар-
тість. Встановлений Індією низький, на рівні 30 відсотків, 
поріг доданої вартості дозволяє потенційним експорте-
рам з НРК гнучко підходити до вибору постачальників 
імпортних ресурсів» <…> «правила кумуляції визначають, 
наскільки легко одержувачі преференцій можуть торгу-
вати між собою, використовуючи проміжні товари або 
процеси, отримані з інших країн» [13, c. 52]. Отже, можна 
констатувати, що ROO та участь країни у РTA створює до-
даткові конкурентні переваги у міжнародній торгівлі. 

ВИСНОВКИ
Генезис процесу міжнародного поділу праці, між-

народної спеціалізації та кооперації серед країн слід роз-
глядати через призму існування набору конкурентних 
переваг різної природи. На цьому тлі важливим питан-
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ням залишається побудова глобальних ланцюгів доданої 
вартості, де суб’єктом цього процесу виступають зде-
більшого глобальні корпорації. Однією з рушійних сил 
та мотивацією дії глобальних корпорацій, безумовно, є 
існування когерентних ROO та РTA, які регулюють між-
народну торговельну кумуляцію на основі норм та пра-
вил СОТ. Отже, слід інтегрувати міжнародну торговель-
ну кумуляцію в теоретичні погляди у сферу міжнародної 
торгівлі, наприклад щодо переліку та змісту альтерна-
тивних теорій міжнародної торгівлі та їх пояснення.

Система міжнародної торговельної кумуляції ви-
ходить за межі її дії виключно в інтеграційних 
об’єд наннях. Початком цього процесу є утворен-

ня Пан-Євро-Середземноморської зони кумуляції у 90-х 
роках ХХ сторіччя.

Системи торговельної кумуляції, які існують в 
ЄС з іншими країнами та інтеграційними угрупування-
ми і до якої долучається Україна, утворюють глобальну 
систему торгівлі на основі РTA. Фактично 2/3 світової 
економічної активності у близькій перспективі буде від-
буватися на основі торговельних преференцій за допо-
могою РTA. 

Ланцюги доданої вартості умовно можна розділи-
ти залежно від рівня аналізу на глобальні та регіональні. 
Відповідно до цього підходу виникає об’єктивно сформо-
вані дві тенденції: 1) формування регіональних ланцюгів 
доданої вартості на основі ROO та PTA; 2) формування 
глобальних ланцюгів доданої вартості. Таким чином, ди-
хотомна природа цих тенденцій наражається на іншу, не 
менш потужну, тенденцію – тенденцію глокалізації, про-
вайдером якої є ROO та РTA та їх когеренція.                 
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у 2006 р. закону «Про порядок формування та використання цільового капіталу некомерційних організацій». Розглядаються основні моделі управ-
ління ендаумент-фондами, що виникли в процесі їх функціонування. Порівнюються відмінності у формуванні та управлінні ендаументами у США і 
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Формування інноваційної економіки значною мі-
рою залежить від ефективного розвитку інте-
лектуального та наукового потенціалу нації. 

Важливу роль у розвитку людського капіталу відіграє ви-
ща освіта. Практика останніх років свідчить, що держава 
не в змозі забезпечити достатній рівень фінансування 
вищих навчальних закладів, що призводить до пошуку 

альтернативних джерел їх забезпечення. Однією з форм 
фінансування вищої освіти можна розглядати ендаумент-
фонди, під якими традиційно розуміють цільовий капі-
тал некомерційної організації, що формується із внесків 
благодійників, передається в довірче управління компанії 
для отримання доходу, що використовується для фінан-
сування її діяльності відповідно до визначених цілей. 
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