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Постановка проблеми. Стрімкий розвиток гло-
бальних продуктових мереж, посилення конкуренції 
на міжнародних та внутрішніх ринках зумовили ство-
рення нової архітектури бізнес-відносин виробників, 
переробних, інфраструктурних організацій у процесі 
доведення продукції до споживача. Важливим крите-
рієм в оцінці ефективності цих відносин стала вели-
чина доданої вартості продукції, що ототожнюється 
з додатково приєднаною вартістю в процесі доробки, 
переробки і просування товару на ринок. Продукція 
більшості вітчизняних підприємств наразі характе-
ризується низьким рівнем доданої вартості, що зни-
жує ступінь інноваційної активності підприємств та 
підтримки конкурентоспроможності продукції, при-
зводить до сировинної орієнтації експорту, уповіль-
нює розвиток продуктивних сил. Означене спонукає 
до необхідності теоретико-методологічного обґрунту-
вання формування доданої вартості продукції, що й 
визначає актуальність проблеми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми взаємодії в економічних системах та додавання 
вартості продукту розглядали Аристотель, Ф. Кене, 
А. Тюрго. З початку ХХ століття й дотепер питання 
формування доданої вартості, її структури та ефек-
тивності є науковими інтересами багатьох вітчизня-
них та зарубіжних дослідників: І. Гурняка, І. Гужви, 
М. Ільчука, М. Калєтніка, С. Кваші, О. Кірдана, 
Я. Книша, Ю. Лузана, Р. Макконнелла, М. Міллера, 
О. Мендрула, В. Нордгауза, М. Осіпова, А. Раппа-
порта, Г. Пчелянської, С. Салиги, П. Самюельсона, 
Б. Стюарта, М. Хорунжого, С. Фама, Б. Фельдерера, 
Ш. Хомбурга, Л. Якимишина, Д. Янга та багатьох 
інших. Їхні дослідження охоплюють великий спектр 
проблем доданої вартості, аспектів її формування в 
різних економічних системах, а також становлять 
сучасний методологічний базис розвитку продук-
тивних сил на інноваційних засадах. Водночас бага-
тоаспектність наявних теоретико-методологічних 

підходів до формування доданої вартості зумовлює 
необхідність продовження наукових розвідок у сенсі 
визначення методологічних і прикладних векторів 
цього процесу. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
обґрунтування теоретичних засад дослідження фор-
мування доданої вартості та пропозиція розробки 
теоретичного базису розгляду цього поняття. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
блема формування доданої вартості продукції та її 
оцінки була стрижнем досліджень у різні періоди 
розвитку економічної науки, а дискусії науковців 
щодо її розподілу, привласнення, потенціалу три-
вають і дотепер. Розвиток теорій маркетингу, логіс-
тики, трансакційних витрат, просторової економіки, 
мережевих ринкових систем, каскадних продукто-
вих ланцюгів зумовив формування нового діапазону 
наукових поглядів на додану вартість та аспекти її 
формування. Для узагальнення теоретичних погля-
дів на формування доданої вартості необхідним вба-
чається використання методу структурного аналізу, 
що дозволить розглянути різні варіанти наукових 
поглядів на додану вартість та на процеси її фор-
мування, починаючи від етимологічних основ цих 
понять і завершуючи їх ієрархічною диференціацію.

У світовому науковому економічному середовищі 
додану вартість (Value Added) ототожнюють із вар-
тістю, яка додається в процесі виробництва товарів 
до вартості сировини, матеріалів, палива на кож-
ній стадії руху товарів від виробника до споживача 
[14, с. 45; 4, с. 70]. Особливості використання тер-
міна “Value Added” (додана вартість) вітчизняними 
та зарубіжними науковцями характеризуються різ-
ною інтерпретацією концептуальних обґрунтувань та 
його перекладу з англійського на інші мови, зокрема 
й на українську [3, с. 111; 12, с. 242; 7, с. 34; 
16, с. 18; 17, с. 95; 19, с. 302; 9, с. 135; 13, с. 515]. 
Це зумовило наявність багатовекторності теоретико-
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методологічних та прикладних положень щодо сут-
ності доданої вартості, її місця, структури та функ-
цій у різних економічних теоріях та течіях. 

Проблему формування доданої вартості в процесах 
різної людської діяльності досліджували Аристотель, 
Ф. Кене, А. Тюрго. Ототожнюючи процес досягнення 
хремастичних цілей із процесом створення доданої 
вартості, Аристотель наголошував на необхідності 
її «економного розподілу» для забезпечення мож-
ливості наступних циклів діяльності, а також для 
забезпечення зручного обміну [6, с. 44]. Створення 
першої макроекономічної картини взаємозв’язку 
трьох основних класів (галузей), дозволило Ф. Кене 
сформувати «економічну таблицю», у якій відобра-
жено схему руху продуктових і грошових потоків, у 
яких «додається» вартість [8, с. 49].

У своїх поглядах А. Тюрго, як і Ф. Кене дотриму-
вався затратної концепції походження вартості, зво-
дячи її до затрат живої та уречевленої праці. У про-
цесі обґрунтування механізму формування ринкових 
цін А. Тюрго розділяє їх на поточні й основні та 
доводить наявність доданої вартості в ціні, позна-
чаючи її як новостворену працею частину вартості 
[2, с. 304–305]. 

Аналіз теоретичних інтерпретацій поняття 
«додана вартість», які викладено в багатьох науко-
вих працях, засвідчує аналогічність поглядів дослід-
ників у формулюванні його сутності, зокрема «вар-
тість, яка додається», «додається на кожній стадії 
руху товару», «розраховується як різниця між 
виручкою від реалізації товарів та послуг і витра-
тами на придбання сировини», «частина вартості, що 
створюється в конкретній організації», «відображає 
реальний внесок підприємства у створення вартості 
конкретного продукту» і т. д. Однак недостатньо 
дослідженими залишаються процес її формування та 
аспекти взаємодії об’єктів і суб’єктів цього процесу, 
чинники впливу на зміну її структури, показники 
та вимірники її оцінки на різних ієрархічних рівнях 
економічних систем, що спонукає до поглибленого 
дослідження цих аспектів.

Продовження розгляду процесу формування дода-
ної вартості доцільно здійснювати на засадах теорії 
технології Дж. Томпсона, на думку якого, техноло-
гія – це набір цілеспрямованих дій (операцій), що 
приводять до очікуваного результату, виконуються з 
використанням певних ресурсів та мають властивість 
відтворювати ці ресурси [18, с. 28]. Процес форму-

вання доданої вартості можна розглядати як техно-
логією, що охоплює методи й техніку її створення як 
специфічного продукту. 

З теоретичного погляду, процес і, зокрема про-
цес формування доданої вартості слід розглядати на 
засадах теорії дії, основні постулати якої зводяться 
до розгляду сутнісних особливостей дій (людини) як 
актів її діяльності, для яких характерними є ціле-
усвідомлення, індивідуальна активність та певний 
порядок (алгоритм) [5, с. 151]. З огляду на означене, 
формування доданої вартості може представлятись 
як послідовне поєднання дій із її створення у єди-
ний «ланцюжок», учасники якого змінюють товар 
(послугу), додаючи йому цінності (корисності), що 
може впливати на його конкурентоспроможність 
(рис. 1). 

Представлена на рисунку схема теоретичної 
моделі формування доданої вартості дозволяє про-
довжувати дослідження в контексті доведення її 
адаптивності до різновекторних наукових розвідок, 
зокрема вбачається можливим чітке фіксування меж 
досліджень та їх об’єктів.

У теоретичних доведеннях науковців немає чіт-
кого та однозначного тлумачення структури доданої 
вартості. Вбачається можливим обґрунтування його 
сутності та теоретичних інтерпретацій на засадах 
ієрархічного підходу, за яким базовим рівнем фор-
мування доданої вартості є рівень організації (під-
приємства) (таблиця 1). 

Структурні елементи доданої вартості залиша-
ються незмінними, а її збільшення відбувається шля-
хом додавання сукупності «оплата праці (з нараху-
ванням податків та обов’язкових платежів) + рента 
+ відсотки + прибуток» на кожному ієрархічному 
рівні, у середовищі якого здійснюється просування 
продукту. 

У наукових працях прихильників теорії додатко-
вої вартості К. Маркса містяться положення щодо 
необхідності вважати додаткову вартість основою 
доданої вартості [10, с. 200; 15, с. 97]. Інші дослід-
ники наголошують на доцільності ототожнення 
додаткової вартості із структурним елементом дода-
ної вартості [1]. На нашу думку, означені проблеми 
слід розглядати через призму «еволюції концепту-
ального обґрунтування доданої вартості», а саме – не 
знижуючи актуальності поглядів К. Маркса, розмеж-
овуючи «політичне» й «економічне» в його вченні, 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між 

Рис. 1. Теоретична модель формування доданої вартості
Джерело: власні дослідження
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класичними й сучасними аспектами трактування 
поняття «додана вартість». 

Слід розрізняти додаткову вартість (за К. Марк-
сом) та додану вартість (за С. Брю, К. Макконелом) 
[11, с. 63]. К. Маркс оперував поняттям «додаткова 
вартість» (surplus value), розглядав її через зв’язок 
«Гроші – Товар – Гроші», де Гроші = Гроші + 
∆Гроші, тобто дорівнюють раніше авансованій сумі 
плюс деякий приріст, який вважав додатковою вар-
тістю, а її джерелом – неоплачену працю найманих 
працівників. Трактування поняття «додана вартість» 
(Value Added), яке наразі є актуальним в обґрунту-
ванні методологічних і прикладних аспектів її фор-
мування, ототожнюється з ринковою вартістю това-
рів та послуг за вирахування вартості використаних 
сировини та матеріалів, які придбані в постачальни-
ків; вирахуванням та підсумовуванням доданої вар-
тості, створеної всіма суб’єктами, визначенням вели-
чини валового внутрішнього продукту, (ринкової 
вартості сукупного обсягу виробництва) [9, с. 135]. 
Вважаємо, що додана вартість характеризує внесок 
певних операцій, бізнес-процесів (бізнес-технологій) 
у створення нової вартості продукту, яку можна вва-
жати його цінністю. 

Цінність на рівні організації в основному вимі-
рюється прибутком, який виникає при цьому, та 
нарахованій заробітній платі учасникам відповідної 
операції або бізнес-діяльності. Цінність продукту для 
споживача вимірюється його конкурентоспромож-
ністю – ціною, якістю, ланцюгом просування, ком-
фортністю придбання та використання тощо, тобто 
тими властивостями, які отримує продукт у процесі 
доведення до споживача й відповідно, які є резуль-
татом різних видів «обробки», що додають йому вар-
тості. Таким чином, ринок визначає, що саме і кому 
він готовий профінансувати. 

Цінність, що створюється, є основою розви-
тку та інновацій, тобто нових прогресивних спосо-
бів розв’язання певних проблем у будь-якій сфері. 
Відповідно до цього для розвитку організації необ-
хідно створювати додану вартість (цінність), яка, як 
результат процесу формування, впливатиме на роз-
виток продуктивних сил та соціуму загалом.

Емпіричне дослідження формування доданої вар-
тості, здійснене на засадах використання постулатів 
теорії технології Дж. Томпсона, теорії дії, ієрархіч-

ного підходу, теорії цінності дозволяє розробляти 
модель диференційованого теоретичного обґрунту-
вання поняття «додана вартість» та обирати різно-
векторні напрями наукових розвідок щодо техно-
логії, об’єктів та суб’єктів її формування, мереж 
створення цінності на основі доданої вартості.

Висновки.
1. Формування доданої вартості розглядається в 

багатоаспектній теоретичній площині із збережен-
ням основної сутності цього поняття як вартості, що 
додається в процесі виробництва товарів до вартості 
сировини, матеріалів, палива на кожній стадії руху 
товарів від виробника до споживача.

2. Проблема формування доданої вартості в проце-
сах різної людської діяльності досліджувалась відо-
мими економістами (Аристотель, Ф. Кене, А. Тюрго) 
як джерело її «економного розподілу» для забезпе-
чення можливості наступних циклів діяльності, а 
також для забезпечення зручного обміну, руху про-
дуктових і грошових потоків, у яких «додається» 
вартість, формування механізму ринкових цін.

3. Дослідження процесу формування доданої 
вартості на засадах теорії технології Дж. Томпсона 
дозволяє розглядати її як технологією, що охоплює 
методи й техніку її створення як специфічного про-
дукту, втілену технологію, яка охоплює машини, 
обладнання, споруди, цілі виробничої системи та 
продукцію, інформацію та ототожнювати цей про-
цес із обсягами знань, які використовуються на кож-
ній стадії (операції) створення доданої вартості, а їх 
носії є реципієнтами координації різних ієрархічних 
суб’єктів.

4. Дослідження процесу формування доданої 
вартості на засадах теорії дії формує уявлення про 
«ланцюжок дій», учасники якого змінюють товар 
(послугу), додаючи йому цінності (корисності), що 
може впливати на його конкурентоспроможність.

5. Обґрунтування сутності структури доданої вар-
тості на засадах ієрархічного підходу дозволяє поєд-
нувати теоретичні інтерпретації цього поняття із рів-
нями ієрархії економічної системи, в межах яких 
здійснюється наукове дослідження.

6. Трактування поняття «додана вартість» та 
обґрунтування методологічних і прикладних аспек-
тів її формування в контексті ототожнення її з рин-
ковою вартістю товарів і послуг за вирахування 

Таблиця 1
Формулювання структури доданої вартості на засадах ієрархічного підходу

Теоретичні інтерпретації поняття  
«додана вартість»

Структурні елементи 
доданої вартості

Рівні ієрархії

Л
о
к
а
л
ьн

и
й

Р
ег

іо
н
а
л
ьн

и
й

Н
а
ц
іо

н
а
л
ьн

и
й

М
іж

н
а
р
о
д
н
и
й

Вартість готової продукції фірми (компанії) мінус вартість сировини, 
матеріалів, напівфабрикатів та інших ресурсів, придбаних у інших ком-
паній та використаних для її виробництва

ДВ = оплата праці
(з нарахуванням податків  

та обов’язкових платежів) + 
рента + 

відсотки + 
прибуток

(вартість продукції =  
матеріали +

енерговитрати +
оплата праці +
амортизація +

рента +
відсотки +
прибуток +
податки)

Частина вартості, що створюється в конкретній організації 

Частина ціни продукту, створюваної в такій компанії

Базис оподаткування, економічний результат господарської діяльності 
людини, підприємства

Вартість, добавлена товару або послузі під час їх проходження за лан-
цюжком від місця його первинного придбання, виробництва і т. д. до 
роздрібної торгівлі

Додатково приєднана вартість у процесі доробки, переробки і просу-
вання товару на ринок; чим більше стадій обробки проходить товар, тим 
більше додається йому вартості

Джерело: власні дослідження
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вартості використаних сировини та матеріалів, які 
придбані в постачальників дозволяє розглядати її як 
цінність продукції, що забезпечується внеском пев-
них операцій, бізнес-процесів (бізнес-технологій) у 
створення нової вартості продукту.
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