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У монографії висвітлено теоретичні та практичні 

засади формування глобальних ланцюгів вартості, залучення 
в їх функціонування країн світу. Визначено та конкретизовано 
функціональні прояви глобальної торгівлі доданою вартістю в 
умовах зростаючої взаємозалежності національних економік. 
Здійснено аналіз динаміки та тенденцій розвитку глобальних 
ланцюгів вартості на основі даних національних статистичних 
служб та міжнародних організацій. Обґрунтовано основні 

закономірності розвитку та трансформації існуючих ланцюгів вартості, виявлено ключові 
глобальні та національні чинники, що визначають інтенсивність потоків доданої вартості в 
міжнародній торгівлі. Запропоновано рекомендації для конкретних галузей української 
економіки щодо оздоровлення її виробничої структури та активізації експорту продукції 
з високою доданою вартістю. 

Розраховано на науковців, викладачів, представників бізнесу та влади, що працюють 
у сфері зовнішньої торгівлі, та тих, хто цікавиться питаннями функціонування глобальних 
ланцюгів вартості. 
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