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ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ ВАРТОСТІ (НАУКОВИЙ СЕМІНАР) 

ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ ВАРТОСТІ ВИВЧАЄ: 
Методологію дослідження глобальних ланцюгів вартості в економічній теорії. 
Діалектику розвитку ланцюгів доданої вартості в умовах глобалізації. Детермінанти 
глобальних трансформацій світового виробництва. Умови формування та 
функціонування глобальних ланцюгів вартості. Стратегічні орієнтири включення 
України у фрагментацію глобального виробництва  
 
Короткий опис змісту наукового семінару  

В теоретичній частині висвітлено теоретичні та практичні засади формування глобальних 
ланцюгів вартості та залучення в їх функціонування країн світу. Визначено та 
конкретизовані функціональні прояви глобальної торгівлі доданою вартістю в умовах 
зростаючої взаємозалежності національних економік на основі аналізу даних 
національних статистичних служб та міжнародних організацій. Практична частина 
наукового семінару спрямована на ідентифікацію закономірностей розвитку та 
трансформації існуючих ланцюгів вартості, виявлені ключових глобальних та 
національних чинників, які визначають інтенсивність потоків доданої вартості в 
міжнародній торгівлі. Досліджуються перспективи для конкретних галузей української 
економіки щодо активізації експорту продукції з високою доданою вартістю.  
Науковий семінар «Глобальні ланцюги вартості» передбачає можливість використання 
отриманих фахових компетентностей при проведені власного наукового дослідження.  

Пререквізити: «Філософський світогляд ХХІ століття», «Методологія наукових 
досліджень» 

Обсяг: 3 кредити, 14 семінарських занять (28 годин), 62 години самостійної роботи 

Курс (рік навчання), півріччя: 2020/2021; 2021/2022 навчальний рік 

Мова викладання: українська   

Форми підсумкового контролю: письмовий  іспит – 100 балів (в т.ч. есе на задану 
тему – 40 балів, тестування – 60 балів)  

Навчально-методичне забезпечення: матеріали для підготовки до семінарських 
занять, завдання до семінарських занять, додаткова рекомендована література 
знаходиться на KNUTE OneDrive (доступ для здобувачів відкривається на початку 
першого семінарського заняття). 

Підготовка до семінарських занять та ознайомлення з додатковою літературою 
спрямоване на краще сприйняття матеріалу з метою його повноцінного опанування. 
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Рекомендована література (основні джерела): 

Дугінець Г.В. Глобальні ланцюги вартості [текст]: монографія. – К.: Київ. нац. торг.- 
екон. ун-т, 2018. 412 с. 

Гладій І.Й., Зварич І. Я. Міжнародні виробничі мережі в Європі. Монографія. 
Тернопіль: Економічна думка, 2011. 292 с.  

Зовнішня торгівля України: ХХІ століття [Текст]: монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. 
Мельник, Н.О. Іксарова [та ін]; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ: Київ. нац. торг. екон. 
ун-т, 2016. – 600 с.  

Ukrainian economy growth imperatives : Monograph / A.Mazaraki, S.Melnichenko, 
G.Duginets et al.; edied by A.Mazaraki. Prague: Coretex CZ SE, 2018. 

Global value chain development report 2017. Measuring and Analyzing the Impact of GVCs 
on Economic Development. International Bank for Reconstruction and Development. The 
World Bank 2017.  

Політика академічної̈ доброчесності:  

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf    

Перед початком вивчення дисципліни рекомендується ознайомитися з 
наступними веб-сайтами: 

1. Doing Business. URL:  http://www.doingbusiness.org/ 
2.  The Global Competitiveness Reports. World Economic Forum URL: 

www.weforum.org/ 
3.  OECD, WTO, UNCTAD. Implications of Global Value Chains for Trade, Investment, 

Development and Jobs. Prepared for the G20 Leaders Summit, Saint Petersburg (Russian 
Federation), September 2013. URL: 
http://www.oecd.org/trade/G20GlobalValueChains2013.pdf. 
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