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ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ ВАРТОСТІ 

 

 

1. ГЛОБАЛЬНІ  ЛАНЦЮГИ ВАРТОСТІ ВИВЧАЄ: 

 
Методологія дослідження глобальних ланцюгів вартості в економічній теорії. 
Діалектика 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 

 
A. Короткий опис змісту дисципліни 

Опанування навчальною дисципліною «Глобальні ланцюги вартості» передбачає 
формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань та практичних 
умінь щодо досліджень структурних перетворень міжнародних економічних 
відносин, з урахуванням фрагментації глобального виробництва, що виявляється 
через формування та розвиток глобальних ланцюгів вартості. 

 
Детальна інформація щодо змісту тем дисципліни подана у Програмі дисципліни, 
яка є доступною на KNUTE One drive чи на кафедрі світової економіки (Д-305). 

 

Обсяг: 6 кредитів 
Мова викладання: українська 

 

Форми поточного контролю: дайджести (142 бали = 28 балів), есе (142 бали 
= 28 балів) груповий проект (робота у малих групах) (30 балів), контрольна 
робота (27 балів= 14 балів). 

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 лекцій, 
лекційні матеріали та презентації, завдання до практичних занять, додаткова 
рекомендована література знаходиться на KNUTE OneDrive (доступ для студентів 
відкривається на початку першої лекції). 

 

Підготовка до лекцій та ознайомлення з додатковою літературою cпрямована на 
краще сприйняття лекційного матеріалу, з метою повноцінного опанування 
дисципліни 

 

Рекомендована література (основні джерела): 
 

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



Черкас Н.І. Глобальні ланцюги вартості в економічному зростанні: монографія. 

Львів: Сполом, 2018. 388 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 академічної̈̈̈̈̈̈ доброчесності: 

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

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

 

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