
Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
ет

о
д

о
л

о
гі

я 
н

ау
ко

ви
х 

д
о

сл
ід

ж
ен

ь 
в 

ек
о

н
о

м
іц

і

281БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2017
www.business-inform.net

УДК 658.821:439.02

пЕРСпЕкТИвНІ вЕкТОРИ ТЕОРЕТИкО-МЕТОДОлОгІчНИх ДОСлІДЖЕНь  
фОРМувАННя ДОДАНОї вАРТОСТІ пРОДукцІї

© 2017 КРАВЧУК І. А. 

УДК 658.821:439.02

Кравчук І. А. перспективні вектори теоретико-методологічних досліджень формування доданої вартості продукції
Метою статті є обґрунтування перспективних векторів теоретикометодологічних досліджень формування доданої вартості продукції. У сві-
тових наукових школах проблема формування доданої вартості розглядається впродовж багатьох років, а її методологічне обґрунтування здій-
снюється у площинах її ототожнення з результуючим фактором управлінської моделі підприємства, результатом економічних процесів у лан-
цюгу створення цінності, набором певних дій (операцій) на кожному етапі «руху» продукції від сировини до готового продукту. Ієрархічний підхід 
в теоретикометодологічному обґрунтуванні формування доданої вартості слід використовувати в контексті виділення відповідності етапів 
створення, додавання, відтворення доданої вартості локальному, регіональному та національному рівням економічної системи країни. Процес-
ний підхід слід використовувати при вивченні аспектів внутрішньогалузевого, оптового та роздрібного ціноутворення, формування логістичних 
ланцюгів та систем вертикальної інтеграції підприємств. Обґрунтування формування доданої вартості слід здійснювати з установленням 
відповідності меж концептуальних розвідок та змістовного наповнення контексту дослідження у цих межах. Оцінку ефективності формування 
доданої вартості слід розглядати як зіставлення результатів процесів, в яких вона отримана, з витраченими на її формування ресурсами.
Ключові слова: додана вартість, формування доданої вартості, етапи формування доданої вартості, ієрархічний та процес ний підходи.
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Кравчук И. А. Перспективные векторы теоретико-

методологических исследований формирования добавленной  
стоимости продукции

Целью статьи является обоснование перспективных векторов теоре
тикометодологических исследований формирования добавленной сто-
имости продукции. В мировых научных школах проблема формирования 
добавленной стоимости рассматривается на протяжении многих лет, 
а ее методологическое обоснование осуществляется в плоскостях ее 
отождествления с результирующим фактором управленческой модели 
предприятия, результатом экономических процессов в цепи создания 
ценности, набором определенных действий (операций) на каждом эта-
пе «движения» продукции от сырья к готовому продукту. Иерархический 
подход в теоретикометодологическом обосновании формирования 
добавленной стоимости следует использовать в контексте нахож-
дения соответствия этапов создания, добавления, воспроизводства 
добавленной стоимости локальному, региональному и национальному 
уровням экономической системы страны. Процессный подход следует 
использовать при изучении аспектов внутриотраслевого, оптового и 
розничного ценообразования, формирования логистических цепей и си-
стем вертикальной интеграции предприятий. Обоснование формиро-
вания добавленной стоимости следует осуществлять с установлением 
соответствия пределов концептуальных разведок и содержательного 
наполнения контекста исследования в этих пределах. Оценку эффектив-
ности формирования добавленной стоимости следует рассматривать 
как сопоставление результатов процессов, в которых она получена, с 
потраченными на ее формирование ресурсами.
Ключевые слова: добавленная стоимость, формирование добавлен-
ной стоимости, этапы формирования добавленной стоимости, ие-
рархический и процессный подходы.
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Kravchuk I. A. The Prospective Vectors of the Theoretical-Methodological 

Researches on Formation of the Production Value Added
The article is aimed at substantiation of the prospective vectors of the the-
oreticalmethodological researches on formation of the production value 
added. In the world’s scientific schools, the issue of formation of value added 
is being considered for years and its methodological substantiation is be-
ing implemented in planes of its identification with the resulting factor of 
an enterprise management model, the result of economic processes in the 
chain of value creation, a set of specific actions (operations) at every stage 
of the «movement» of production from raw materials to the finished goods. 
A hierarchical approach to the theoreticalmethodological substantiation of 
formation of value added should be used in the context of matching the stag-
es of creating, adding, reproduction of value added with the local, regional, 
and national levels of the country’s economic system. The process approach 
should be used when examining aspects of the intrasectoral, wholesale, and 
retail pricing, formation of logistics chains and systems of the vertical inte-
gration of enterprises. A substantiation of formation of value added should 
be the implemented with matching the limits of conceptual explorations and 
the content of the context of research within these limits. An evaluation of 
efficiency of formation of value added should be considered as a comparison 
of the results of processes in which it was obtained with the resources, which 
were spent on its formation.

Keywords: value added, formation of value added, stages of formation of 
value added, hierarchical and process approaches.
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Одним із важливих чинників розвитку національ-
них економік є додана вартість, величина якої 
характеризує здатність економічних суб’єктів 

ефективно використовувати ресурси, інновації, інфор-
мацію, сприяє розвитку продуктивних сил країн та за-
безпечує основу їх економічного зростання. До основ-

них проблем господарської системи України, що наразі 
адаптується до вимог глобалізованого економічного 
простору, належать: відсутність ресурсів для форму-
вання продуктових ланцюгів, внутрішньогалузева роз-
балансованість у виробництві продукції, сировинна екс-
портна орієнтація багатьох галузей економіки, пробле-
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ми міжгалузевого обміну, застаріла система оцінювання 
конкурентоспроможності продукції та її структури. 
Однією з причин означеного є відсутність практики ви-
користання показника доданої вартості в оцінці розвит-
ку різних систем вітчизняної економіки та зародковий 
стан його популяризації в сучасних емпіричних дослі-
дженнях економістів-методологів України. 

Обґрунтування сутнісних ознак доданої вартості, 
аспектів її формування, теоретико-методологічних, при-
кладних і практичних векторів її використання як оціноч-
ного показника розвитку національної економіки України 
зумовлюють необхідність аналізу існуючих тенденцій тео-
ретичного забезпечення формування доданої вартості й 
розробки нових концептуальних підходів щодо її впливу 
на підвищення ефективності бізнесу суб’єктів господа-
рювання та розвитку продуктивних сил.

Проблема визначення сутності поняття «додана 
вартість» (Value Added) розглядається впро-
довж багатьох років дослідниками світових еко-

номічних наукових шкіл, спільна думка яких зводиться 
до ототожнення її із вартістю, яка додається в процесі 
виробництва товарів до вартості сировини, матеріалів, 
палива на кожній стадії руху товарів від виробника до 
споживача. 

А. Раппапорт, В. Стейварт, Дж. Веннет, К. Мер-
хант, В. Шахрават, Д. Діден, Р. Каплан вважають її ре-
зультуючим фактором управлінської моделі підприєм-
ства [17, с. 34; 18, с. 202; 16, с. 373; 11, с. 441; 12, с. 87; 13, 
с. 165]. Б. Анікін, І. Рудая ототожнюють додану вартість 
з критерієм аналізу бізнес-систем [1, с. 120; 8, с. 337].  
А. Ігнатюк досліджує глобальні ланцюги доданої вар-
тості (Global Value Chain – GVC) [5, с. 63]. Р. Бобровніко-
ва, А. Бобровніков вважають необхідним використання 
концепції доданої вартості в оцінці ефективності орга-
нізаційних структур [2]. 

О. Станіславік, О. Коваленко доводять значення 
аналізу доданої вартості в логістичному аутсорсингу 
[7]. На виділенні доданої вартості як результату еконо-
мічних процесів у ланцюгу створення цінності наголо-
шують Н. Чухрай, Т. Старджен, Д. Маккормік, М. Ба-
кер [10, с. 117; 19, с. 195; 15, с. 13; 14, с. 216]. Об’єктом 
аналізу статистичної звітності вважає додану вартість  
В. Іваненко [4]. К. Макконелл, С. Брю, С. Мочерний роз-
глядають додану вартість як ринкову вартість товарів та 
послуг за вирахуванням вартості використаних сирови-
ни та матеріалів, які придбані у постачальників, та вва-
жають, що підсумовуванням доданої вартості, створеної 
всіма суб’єктами національної економіки, визначається 
величина валового внутрішнього продукту [6. с. 637;  
3, с. 502]. Н. Чухрай, О. Гірна вбачають необхідними ви-
користовувати показник доданої вартості в процесі до-
слідження ланцюга поставок [9, с. 44].

Процес концептуального обґрунтування доданої 
вартості в різноаспектних проявах її методологічного, 
прикладного й практичного забезпечення триває й до-
тепер і відзначається поглибленням векторів наукового 
пошуку, диференціацією сфер наукових розвідок та ін-
теграцією з міждисциплінарними дослідженнями. Ра-
зом із тим, залишаються малодослідженою проблема 

формування доданої вартості та концептуальне обґрун-
тування цього процесу. 

Метою цієї статті є обґрунтування перспективних 
векторів теоретико-методологічних досліджень форму-
вання доданої вартості продукції.

Формування доданої вартості є набором певних 
дій (операцій), які на кожному етапі «руху» про-
дукції від сировини до готового продукту змі-

нюють його, додаючи йому майбутньої цінності, за яку 
готовий платити споживач і яка «повертається» на під-
приємство у вигляді прибутку. Такими операціями слід 
вважати створення, додавання, відтворення, які визна-
чають як етапи формування доданої вартості. Виділен-
ня етапів зумовлює необхідність їх розгляду на засадах 
ієрархічного та процесного підходів.

Ієрархічний підхід пропонується використовува-
ти в контексті виділення відповідності етапів створен-
ня, додавання, відтворення доданої вартості локально-
му, регіональному та національному рівням економічної 
системи країни. Локальним рівнем формування доданої 
вартості вбачатиметься процес її створення в організа-
ції (на підприємстві) – вартість готової продукції мінус 
вартість сировини, матеріалів, напівфабрикатів та інших 
ресурсів, придбаних у інших компаній та використаних 
для її виробництва. Важливим аспектом вивчення ло-
кального рівня створення доданої вартості є її ототож-
нення з базисом оподаткування та формування ціни. 
Для локального рівня характерним є дотримання інсти-
туційних вимог фінансового, податкового законодав-
ства – оскільки додана вартість дорівнює сумі оплати 
праці (з нарахуванням податків та платежів), ренти, від-
сотків, прибутку, а вартість продукції є сумою сировини, 
матеріалів, оплати праці, амортизації, ренти, відсотків, 
прибутку, податків – в економічних розрахунках органі-
зації дотримуються норм прибутку, амортизації, правил 
нарахування податків. Це означає, що на локальному 
рівні ієрархії створення доданої вартості закладаєть-
ся основа подальших її трансформацій в національній 
господарській системі встановленням. Тому основним 
вектором теоретико-методологічних досліджень ство-
рення доданої вартості на локальному рівні вбачається 
обґрунтування інноваційних методів та форм обчислен-
ня прибутку, витрат, оподаткування, установлення норм 
прибутку та амортизації. 

Регіональним рівнем (мезорівнем) формування 
доданої вартості вбачатиметься процес її додавання на 
шляху від виробника до кінцевого споживача в межах 
регіону. Додана вартість буде визначатись як вартість, 
що добавлена товару (послузі) в процесі доробки, пере-
робки, просування. В означеному сенсі розраховується 
валовий регіональний продукт (ВРП) і валовий внутріш-
ній продукт (ВВП), які є макроекономічними показни-
ками та відображають ринкову вартість усіх кінцевих 
товарів та послуг. Однак для конкретизації величини 
доданої вартості, що міститься в конкретному продук-
ті, доцільно вивчати структуру цін, що дасть змогу ви-
значити частку виробника, переробника, посередника в 
ціні кінцевого продукту. 

http://www.business-inform.net
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Національним рівнем формування доданої вар-
тості вбачатиметься процес її додавання на шляху від 
виробника до кінцевого споживача в межах країни та з 
орієнтацією на закордонні ринки. Додана вартість буде 
визначатись аналогічно її визначенню на регіональному 
рівні, а її величина у продукції стане вимірником орієн-
тації експортного потенціалу країни (сировинний, або –  
з високою доданої вартістю). Етап відтворення доданої 
вартості за ієрархічним підходом слід розглядати в ме-
жах усіх ієрархічних рівнів як такий, що відбувається за 
умови підтримання ринкової активності продукції та 
ефективного управління ресурсами витратами на шляху 
її доведення до споживача.

Процесний підхід у теоретико-методологічних до-
слідженнях формування доданої вартості слід викорис-
товувати при вивченні аспектів внутрішньогалузевого, 
оптового та роздрібного ціноутворення, формування 
логістичних ланцюгів та систем вертикальної інтеграції 
підприємств. У цьому сенсі операціями даного процесу 
вважатимуться етапи створення, додавання та відтворен-
ня доданої вартості, а дослідження здійснюватимуться 
шляхом установлення чітких меж концептуальних роз-
відок, розробки дослідницького інструментарію та алго-
ритму. Вважаємо доцільним обґрунтування формування 
доданої вартості здійснювати із установленням відпо-
відності меж концептуальних розвідок та змістовного 
наповнення контексту дослідження в цих межах. Відпо-
відність «межі концептуальних розвідок» – «контекст 
дослідження» виглядатиме так: «документальна фіксація 
відносин учасників бізнес-процесів» – «контракти, кому-
нікації, брендинг»; «ланцюги виробництва та реалізації 
продукції «через кордони» – «етапи доведення продукції 
до глобальних споживачів»; «частка галузей у структурі 
ВВП» – «територіальні, економічні, соціальні чинники, 
порядок розподілу продуктивних сил»; «організаційні 
бізнес-процеси» – «управління витратами, прибутком»; 
«собівартість продукції, порядок нарахування ПДВ» – 
«структура ціни»; «величина прибутку, витрат, залучений 
капітал» – «аналіз ефективності бізнесу, інвестиційних 
проектів з позиції власників»; «процеси реалізації това-
рів» – «вартість реалізації, канали, угоди» тощо. 

Оцінка ефективності формування доданої вар-
тості вбачається перспективним вектором 
теоретико-методологічних досліджень. Згідно 

з теоретичними положеннями ефективності та її оцін-
ки ефективність доданої вартості слід розглядати як зі-
ставлення результатів процесів, в яких вона отримана,  
з витраченими ресурсами на її формування. Поштовхом 
для розвитку концептуального забезпечення оцінюван-
ня ефективності доданої вартості служила розроблена 
у 1979 р. М. Портером методика аналізу галузей і ви-
роблення стратегії бізнесу «Аналіз п’яти сил Портера» 
(Porter five forces analysis), згідно з якою у процесі аналізу 
ринкової влади постачальників (третьої сили конкурен-
ції) пропонувалося здійснювати аналіз цін постачальни-
ків сировини, компонентів, робочої сили, порівняння 
вартості переключення постачальників і вартості пере-
микання компанії, ступінь диференціації сировини та 
вихідних матеріалів, наявність замінників постачаль-

ників, порівняння вартості сировини та вихідних ма-
теріалів і ціни продажу продукту компанії [20]. Наразі 
доцільним вбачається оцінювати ефективність форму-
вання доданої вартості на різних етапах її формування 
на засадах аналізу структури ціни кластерного товару із 
виділенням аспектів ціноутворення в кожному сегменті 
кластера. Це дозволить виявляти джерела оптимізації 
досягнення доходів організацій – учасників кластера, 
що служитиме основою пропозицій із досягнення зба-
лансування інтересів між основними учасниками ство-
рення ланцюжка вартості продукту.

У теоретико-методологічному обґрунтуванні оцін-
ки ефективності доданої вартості доцільно роз-
глядати показник «якість доданої вартості», який 

вбачається інструментом створення вартості продукту, 
що дозволяє комплексно оцінювати використання ви-
робничих ресурсів на основі трьох груп показників: ди-
наміки доданої вартості та її структури, а також – ефек-
тивності використання ресурсів підприємства. 

ВИСНОВКИ
1. Актуальність проблеми обґрунтування перспек-

тивних векторів теоретико-методологічних досліджень 
формування доданої вартості продукції зумовлена ста-
ном господарської системи України, що наразі адапту-
ється до вимог глобалізованого економічного простору, 
відсутністю практики використання показника доданої 
вартості в оцінці розвитку різних систем вітчизняної 
економіки та зародковим станом його популяриза-
ції в сучасних емпіричних дослідженнях вітчизняних 
економістів-методологів.

2. Основними викликами ефективному розви-
тку економічної системи України з огляду забезпечен-
ня виробництва продукції з високою доданою вартістю 
є: відсутність ресурсів для формування продуктових 
ланцюгів, внутрішньогалузева розбалансованість у ви-
робництві продукції, сировинна експортна орієнтація 
багатьох галузей економіки, проблеми міжгалузевого 
обміну, застаріла система оцінювання конкурентоспро-
можності продукції та її структури. 

3. У світових наукових школах проблема форму-
вання доданої вартості розглядається впродовж бага-
тьох років, а її методологічне обґрунтування здійсню-
ється у площинах її ототожнення з результуючим фак-
тором управлінської моделі підприємства, показником 
оцінки інновацій підприємства, елементом системи 
формування глобальних ланцюгів доданої вартості, по-
казником аналізу в логістичному аутсорсингу, результа-
том економічних процесів у ланцюгу створення ціннос-
ті, об’єктом аналізу статистичної звітності, ринковою 
вартістю товарів та послуг, показником дослідження 
ланцюга поставок.

4. Формування доданої вартості є набором певних 
дій (операцій), які на кожному етапі «руху» продукції від 
сировини до готового продукту змінюють його, дода-
ючи йому майбутньої цінності, за яку готовий платити 
споживач і яка «повертається» на підприємство у ви-
гляді прибутку. Етапами формування доданої вартості є 
створення, додавання, відтворення.
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5. Ієрархічний підхід у теоретико-методологічному 
обґрунтуванні формування доданої вартості слід вико-
ристовувати в контексті виділення відповідності етапів 
створення, додавання, відтворення доданої вартості 
локальному, регіональному та національному рівням 
економічної системи країни. Процесний підхід слід ви-
користовувати при вивченні аспектів внутрішньогалу-
зевого, оптового та роздрібного ціноутворення, фор-
мування логістичних ланцюгів та систем вертикальної 
інтеграції підприємств.

6. Обґрунтування формування доданої вартості 
слід здійснювати з установленням відповідності меж 
концептуальних розвідок та змістовного наповнення 
контексту дослідження в цих межах. Оцінку ефектив-
ності формування доданої вартості слід розглядати як 
зіставлення результатів процесів, в яких вона отримана, 
з витраченими ресурсами на її формування.                  
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