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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Поняття доданої вартості (ДВ) 
набуло свого розповсюдження на початку 
XX ст., а у вітчизняній практиці – відносно 
недавно, з введенням податку на додану вар-
тість. Відтак, досить розповсюдженим є під-
хід, в рамках якого ДВ розглядають як об’єкт 
оподаткування. В той же час, значимість ДВ 
не обмежується лише необхідністю визна-
чення податкових зобов’язань, вона є осно-
вою формування національного багатства та 
доходів населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження сутності, про-
цесів формування, розподілу та перерозпо-
ділу ДВ здійснили такі вітчизняні та зарубіжні 
науковці як: Д. Хуммельс, Дж. Іши [1], Дж. Дже-

реффі [2], Р. Купман, З. Вонг [3], А. Раппапорт 
[4], Д. Янг [4], І. Кравчук [5], І. Гурняк, О. Дацко 
[6], О. Бондар [8], В. Іваненко [9] та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри наявність зна-
чної кількості досліджень у відповідній царині, 
все ж теоретико-методологічні підходи до 
визначення сутності та процесів формування, 
розподілу та перерозподілу ДВ є не до кінця 
визначеними. Зокрема, актуальним питанням 
для держав пострадянського простору є уточ-
нення та критичне переосмислення теоретич-
них та методичних підходів до формування, 
розподілу та перерозподілу ДВ в різних еко-
номічних школах. Адже економічна наука в 
країнах постсоціалістичного табору базува-
лася на домінуванні марксистської теорії, що 
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суттєво вплинуло на концептуальні підходи 
до теоретичного обґрунтування ряду еконо-
мічних понять, серед яких і ДВ.

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є обґрунтування теоретико-методоло-
гічних підходів до визначення сутності та про-
цесів формування, розподілу та перерозпо-
ділу ДВ як основи формування первинних та 
вторинних доходів населення. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В умовах ринкової економіки та кон-
куренції необхідною умовою забезпечення 
ефективності діяльності як конкретного під-
приємства, так і економіки в цілому, є макси-
мізація ДВ. 

У вітчизняній і зарубіжній науці та прак-
тиці немає єдиної точки зору щодо визна-
чення сутності поняття ДВ. У тематичних 
словниках та енциклопедіях при визначенні 
поняття ДВ акцент робиться на «прирості 
вартості…», «сумі, на яку збільшується вар-
тість товару…», «реальному внеску підпри-
ємства у вартість продукту» тощо. Законо-
давчо-інституційний підхід до трактування ДВ 
характеризується певними функціональними 
інтересами та повноваженнями відповідних 
органів. Зокрема, Державна служба статис-
тики при розрахунку ДВ виходить з тощо, що 
вона являє собою сумарні первинні доходи. 
Класифікатор видів економічної діяльності 
(КВЕД) оперує поняттям валової ДВ, яка 
визначається як різниця між валовим випус-
ком та проміжним споживанням. Авторські 
підходи вітчизняних та зарубіжних науковців 
до трактування ДВ принципово не відрізня-
ються. Зокрема, значна когорта науковців при 
трактуванні ДВ оперують поняттям «різниці» 
між вартістю вироблених/ проданих товарів та 
вартістю благ і послуг, використаних у вироб-
ництві/ діяльності (табл. 1). 

Загалом, узагальнення існуючих підходів 
до визначення поняття ДВ дає право кон-
статувати їх змістовну спорідненість. В той 
же час, поняття ДВ трактується переважно 
з позицій мікрорівня (підприємства), що обу-
мовлює термінологічну обмеженість або ж 
неузгодженість його застосування на мезо- та 
макрорівнях. З огляду на це, трактування ДВ 
варто здійснювати безвідносно до конкретної 
економічної одиниці або рівня: ДВ – приріст 
вартості товарів та послуг, який визначається 
як різниця між вартістю вироблених товарів і 
вартістю благ (послуг), спожитих для їх вироб-
ництва. 

На пострадянському просторі економічна 
наука базувалася на марксистській теорії рин-

кової вартості, відтак терміни «додана вар-
тість» і «додаткова вартість (цінність)» були 
ототожненні, що змінило саму сутність цієї 
теорії [7, с. 38].

Вперше поняття додаткової вартості ввів 
К. Маркс у 1857-1858 рр. в рукописі «Критика 
політичної економії». Додаткову вартість 
К. Маркс розглядав через взаємозв’язок: 
гроші – товар – гроші', де гроші' = гроші + 
Δгроші (раніше авансована сума плюс дея-
кий приріс). Цей приріст, або надлишок 
над первинною вартістю, К. Маркс назвав 
додатковою вартістю (surplus value). Таким 
чином, додаткова вартість – вартість, що 
створюється абстрактною працею найма-
них працівників і яка безоплатно привлас-
нюється власником засобів виробництва. 
Відмінність між ДВ та додатковою вартістю 
представлена на рис. 1. 

Таким чином, ДВ є ширшим поняттям, адже 
включає весь приріст новоствореної вартості, 
в той час як додаткова вартість включає лише 
її частину, яка привласнюється підприємцем. 

Кількісна оцінка ДВ проводиться на основі 
спеціального методичного інструментарію, 
який в Україні не є уніфікованим. Дослідження 
та аналіз існуючих методів оцінювання (роз-
рахунку) ДВ, дозволили їх структурувати 
наступним чином (рис. 2).

Адитивний метод передбачає сумування 
тих складових вартості, які забезпечили її 
приріст. До таких складових належить при-
буток та заробітна плата. Водночас, вар-
тість спожитого основного капіталу (амор-
тизація) враховується лише при розрахунку 
так званої валової ДВ. Відповідно до залиш-
кового методу ДВ розраховується шляхом 
віднімання від чистого доходу проміжного 
споживання (відображає вартість товарів 
і послуг, використаних у процесі вироб-
ництва) та спожитого основного капіталу 
(амортизації). За такого підходу в результаті 
віднімання проміжного споживання залиша-
ється та частина чистого доходу, яка відо-
бражає реальний приріст вартості, а пере-
несена (уречевлена) вартість матеріальних 
ресурсів і нематеріальних послуг, повністю 
спожитих у процесі виробництва продукції, 
не враховується. 

Проблеми формування ДВ розглядалися 
в теоретичних вченнях представників різних 
економічних шкіл (рис. 3). 

В країнах постсоціалістичного табору 
домінуючою щодо створення ДВ є трудова 
теорія вартості, у відповідності з якою осно-
вним джерелом створення ДВ є праця найма-
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Таблиця 1
Визначення доданої вартості у різних літературних джерелах

Підхід Сутність Поси-
лання

1 2 3
Словники та енциклопедії

Оксфордський 
словник

ДВ – це сума, на яку збільшується вартість продукту на кож-
ному етапі його виробництва, за винятком початкових витрат. [10]

Великий 
Енциклопедичний 
Словник

ДВ – показник, що включає суму витрат на заробітну плату, 
процент на капітал, ренту та прибуток. [11]

Сучасна 
енциклопедія

ДВ – вартість проданого продукту за вирахуванням вартості 
виробів (матеріалів), куплених і використаних для його вироб-
ництва; дорівнює виручці, що включає заробітну плату, орендну 
плату, ренту, банківський відсоток, прибуток, амортизацію…

[12]

Бухгалтерський 
словник

ДВ – це приріст вартості, яка створюється в конкретному про-
цесі виробництва товарів, робіт, послуг або ж вартість проданої 
фірмою продукції за вирахуванням вартості матеріалів, придба-
них та використаних для її виробництва, тобто додана вартість 
дорівнює виручці, яка включає в себе еквівалент заробітної 
плати, амортизації, орендної плати, відсотка та прибутку.

[13]

Економічний 
тлумачний 
словник

ДВ – вартість товару за вирахуванням витрат на придбання 
сировини, матеріалів, напівфабрикатів або самого товару (в 
торгівлі) і включає на кожному етапі руху товару витрати живої 
праці з його виготовлення або реалізації й амортизацію засобів 
виробництва, що використовуються на даній стадії.

[14]

Економічний 
словник

ДВ – вартість, що створена в процесі виробництва на даному 
підприємстві і що відображає його реальний внесок в ство-
рення вартості конкретного продукту, що випускається. 

[15]

Законодавчо-інституційний підхід
Торгово-
промислова 
палата України

ДВ – частка у вартості декларованих товарів, яка визначається 
різницею між вартістю декларованої продукції та вартістю вико-
ристовуваних у її виробництві імпортних сировини і матеріалів.

[16]

КВЕД
Валова ДВ  – це вартість валової виробленої продукції за від-
рахуванням вартості витрат на сировину та матеріали, а також 
інших витрат проміжного споживання. 

[17]

Державна 
служба 
статистики

ДВ – утворені первинні доходи, отримані в результаті безпосе-
редньої участі у процесі виробництва. -

Авторські підходи вітчизняних науковців

Ю. Мороз
ДВ  – інтегрований показник участі підприємства у формуванні 
доходів працівників, соціального забезпечення населення, 
бюджету держави, їх готовності до поповнення запасів активів 
та розширеної діяльності. 

[18]

В. Шершньова
ДВ  – вартість, додана до вартості сировини та матеріалів, 
закуплених для виробництва готового продукту, визначає 
результат діяльності всієї фірми. 

[19]

Н. Шмиголь
ДВ  – різниця між вартістю виготовлених благ і послуг та вар-
тістю благ і послуг, використаних у процесі їх виробництва. До 
складу ДВ відносять витрати на оплату праці та прибуток. 

[20]

Ж. Несторенко, 
Т. Афанасьєва

ДВ – приріст ринкової вартості підприємства, що створений на 
основі ефективного використання менеджментом підприємства 
коштів акціонерів. 

[21]

С. Мочерний 

ДВ – реальний внесок певного підприємства у створення кон-
кретного товару або послуги, що вимірюється як різниця між 
ринковою ціною обсягів продукції, створеною на такому підпри-
ємстві, і вартістю спожитих предметів праці, куплених у поста-
чальників. 

[22]
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1 2 3

А.Зайцева
ДВ – різниця між вартістю придбаних у постачальників і спо-
житих у виробництві сировини, матеріалів, послуг, що кількісно 
розраховується як сума операційного прибутку, амортизаційних 
відрахувань, заробітної плати й соціальних платежів. 

[23]

В. Суторміна

Поняття ДВ у теоретичному плані спирається на вчення про 
суб’єктивну вартість, яке не визначає різниці між матеріаль-
ними та нематеріальними благами, між продуктивною та непро-
дуктивною працею, оперуючи загальними поняттями кориснос-
тей та споживчих вартостей. 

[24]

Авторські підходи зарубіжних науковців

П. Самюельсон ДВ – різниця між вартістю вироблених товарів і вартість матері-
алів і сировини, що використані у виробництві. [25]

В. Сємєніхіна ДВ – різниця між сумою продаж фірми та сумою, на яку фірма 
придбає сировину, матеріали у постачальників. [26]

С. Алексашенко 
ДВ – різниця між виручкою підприємства від продажу своїх 
товарів і вартістю придбаних матеріалів, використаних у вироб-
ництві. 

[27]

Г. Вєчканов та 
Г. Вєчканова

ДВ – це приріст вартості;  це вартість, яку додає фірма (галузь) 
до куплених матеріалів і послуг в процесі виробництва і реалі-
зації продукції; це різниця між загальною виручкою, отриманою 
від продажу даної продукції, і вартістю ринкових витрат на її 
виробництво та реалізацію.

[28]

Д. Дадалко

ДВ – вартість, яку, наприклад виробник у переробній промисло-
вості, підприємець у сфері розподілу, агент реклами, перукар, 
фермер та ін. додають до вартості сировини, матеріалів або до 
вартості тих товарів і продуктів, які вони придбали для ство-
рення нового виробу або послуги. 

[29]

А. Тайт
ДВ – це вартість, яку прирощують до вартості власної сировини 
й матеріалів або купують (крім праці) перед тим, як реалізувати 
нову або поліпшену продукцію чи послугу. 

[30]

В.Чайковський

ДВ – економічний розрахунковий показник, використовува-
ний для характеристики обсягу виробництва, який виходить 
у результаті виключення з вартості відвантаженої продукції 
витрат на оплату спожитих у процесі виробництва предметів 
праці. 

[31]

Джерело: узагальнено авторами.

Закінчення таблиці 1

них працівників. Однак, в сучасних умовах 
невпинного інноваційного розвитку, очевидно, 
що дана теорія не в повній мірі відобра-
жає джерела створення ДВ. З огляду на це, 
представники інших економічних теорій зна-
чно розширили перелік джерел (факторів) 
створення ДВ. Зокрема, окрім праці, до від-
повідних факторів віднесено землю та капі-
тал (Ж.Б. Сей, Ф. Бастіа), попит та пропози-
цію (А. Маршал), діяльність підприємця (Дж. 
Б. Кларк, К. Менгер, Е. Бем-Бавек), техноло-
гії (Дж. Томпсон) та інновації (Й. Шумпетер). 
Очевидно, що кожна із теорій створення ДВ 
має раціональне зерно, відтак, джерела ство-
рення ДВ не можна обмежувати одним-двома 
факторами. Безумовно, економіка знань під-
вищує значимість людського фактору та інно-
вацій в системі ресурсного забезпечення гос-
подарської діяльності, проте це не забезпечує 

монополізацію створення ДВ саме ними. Від-
так, в цілях обґрунтування джерел створення 
ДВ варто дотримуватися так званого комплек-
сного підходу, у відповідності з яким усі фак-
тори виробництва є джерелом створення ДВ. 
Відповідно до вище наведеної критеріальної 
бази процес створення ДВ умовно можна 
представити на рис. 4.

Основою формування ДВ є система 
ресурсного забезпечення, яка включає 
землю, працю, капітал, інновації, підприєм-
ницькі здібності, інформацію. Перелічені фак-
тори, взаємодіючи у процесі виробництва, 
створюють «новий» товар, вартість якого є 
більшою порівняно з вартістю спожитих благ. 
Покладення в основу теорії формування ДВ 
комплексного підходу обумовлює постановку 
дискусійного питання щодо виміру значимості 
кожного фактору в створенні ДВ. Дане питання 
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 Додана вартість Додаткова вартість  

Сутність: вартість, яка додається 
до куплених матеріалів і послуг в 
процесі виробництва і реалізації 

продукції. 
Джерело створення: фактори 

виробництва.  
Складові: заробітна плата, 
підприємницький прибуток  

 

Сутність: вартість, що створюється 
абстрактною працею найманих працівників і 
яка безоплатно привласнюється власником 

засобів виробництва. 
Джерело створення: неоплачена праця 

найманих працівників протягом частини так 
званого додаткового робочого часу.  

Складові: підприємницький прибуток.  
 

Рис. 1. Додана та додаткова вартість: співвідношення понять
Джерело: побудовано авторами на основі [7; 6]

Рис. 2. Методи розрахунку доданої вартості (вітчизняний досвід)
Джерело: побудовано авторами на основі [9; 6]

Рис. 3. Джерела створення доданої вартості  
у вченнях представників різних економічних шкіл

Джерело: доповнено авторами [8] за результатами власних досліджень та узагальнень

 

 Методи розрахунку доданої вартості 

Метод «додавання»  (адитивний) Метод «віднімання» (залишковий) 

Складання  окремих елементів 
доданої вартості: 

ДВ = П+ЗП 
Валова ДВ = П+ЗП+А 

П – прибуток; ЗП – заробітна 
плата (з урахуванням відрахувань 

на соціальне страхування); А – 
амортизація (вартість 

спожитого основного капіталу). 

Віднімання від вартості реалізованої продукції  
проміжного споживання: 

ДВ = ЧД – Сп – А= ЧД – (М  + Вп) – А) 
Валова ДВ = ЧД – (М + Вп) 

ЧД – чистий дохід (дохід за мінусом непрямих 
податків); Сп – проміжне споживання; М – 

матеріальні витрати (на сировину і матеріали, 
напівфабрикати та комплектуючі, паливо і 

електроенергію,  запасні частини, тару) Вп – 
витрати на оплату нематеріальних послуг 

сторонніх організацій; А – амортизація.   

 

Джерела створення доданої 
вартості відповідно до вчень 

різних економічних шкіл 
(теорій) 

Фізіократи, А. 
Тюрго, Ф.Кене 

земля 

Трудова теорія вартості – 
Сміт А., Рікардо Д., Маркс К. 

 
праця найманих 

працівників 

Теорія трьох факторів 
виробництва –  

Ж.Б. Сей, Ф. Бастіа  
 праця; капітал;  

земля 

Теорія попиту і 
пропозиції,  
А.Маршал 

 
попит; пропозиція 

Соціально-енергетичний підхід,  
С. Подолинський, Н.Батюшков,  

С. Герінг  

енергія сонця; праця 

Теорія граничної корисності,   
Б. Кларк, К.Менгер, Е. Бем-Бавек 

 капітал в грошовій формі; капітал у 
фізичній формі (засоби виробництва, 
земля); підприємницька діяльність; 

праця   
 

Теорія технології, 
Дж. Томпсон 

 
технологія 

Теорія економічного 
розвитку, 

Й. Шумпетер 
 

інновації 
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є предметом наукових досліджень багатьох 
вчених. В рамках даного дослідження обмеж-
имося тезою, що міра значимості кожного 
фактору в створенні ДВ не є детермінованою, 
а залежить від виду та специфіки діяльності 
(виробництва).

ДВ, створена в економіці, розподіляється 
між суб’єктами економіки. Механізм розпо-
ділу ДВ варто розглядати у розрізі її складо-
вих. У розподілі доданої вартості приймають 
участь так звані внутрішні суб’єкти – праців-
ники (в тому числі топ-менеджмент), влас-
ники / підприємство та зовнішні, які представ-
лені інвесторами (акціонерами), державою 
(бюджет, фонди соціального страхування). 
При цьому працівники отримують частку ство-
реної ДВ у вигляді заробітної плати. Частина 
коштів у формі відрахувань на соціальне стра-
хування працівників спрямовується у Фонди 
соціального страхування, які фактично пред-
ставляють державу. Щодо додаткової вар-
тості, яка є основою формування прибутку, то 

вона розподіляється між власниками (інвесто-
рами) / підприємством. При цьому інвестори 
та власники одержують частину ДВ у вигляді 
дивідендів, ренти та розподіленого прибутку. 
Крім того, частина ДВ може направлятися для 
рекапіталізації виробництва (фонд розвитку 
виробництва) або у резервний фонд (акуму-
лює резерв коштів підприємства на випадок 
настання непередбачуваних несприятливих 
обставин). 

В результаті розподілу ДВ формуються так 
звані первинні доходи – доходи, які утворю-
ються у сфері матеріального виробництва в 
процесі створення і первинного розподілу ДВ. 
Одна їх частина надходить в індивідуальне 
розпорядження працівників у формі заробіт-
ної плати, а друга частина привласнюється 
власниками засобів виробництва і капіталу у 
вигляді підприємницького прибутку, дивіден-
дів, земельної ренти. Ці доходи називають 
первинними, або основними, оскільки їх отри-
мують безпосередньо ті, хто створює наці-
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ДОДАНА  ВАРТІСТЬ 

Основний капітал - частина капіталу, яка 
багаторазово бере участь у виробництві 

товару, переносить свою вартість на 
новий продукт частинами (у міру 
зношення) через амортизаційні 

відрахування.  

 сировина 
 матеріали 
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 енергія 
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Оборотний капітал  - це засоби 
виробництва, що беруть участь тільки 
в одному виробничому циклі, під час 

якого переносять цілком свою вартість 
на вартість виготовленої продукції. 

Праця  

Трудові  
ресурси   

проміжне 
споживання 

Собівартість 
 

оплата праці (в 
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 Підприємни-
цькі здібності 

Капітал Інформація Інновації Земля 

Рис. 4. Процес формування доданої вартості
Джерело: побудовано авторами
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ональний доход або є власниками окремих 
факторів виробництва (рис. 5).

Стадія перерозподілу ДВ передбачає заді-
яння фіскального механізму, в результаті чого 
формується зведений державний бюджет та 
цільові державні позабюджетні Фонди, виплати 
з яких забезпечують формування так званих 
вторинних (похідних) доходів – доходи, які отри-
мує непрацездатне населення або населення, 
яке опинилося в умовах соціальних ризиків, 
а також працівники бюджетної (нематеріаль-
ної) сфери у процесі перерозподілу первинних 
доходів (пенсія, соціальні допомоги, страхові 
соціальні виплати, стипендія, заробітна плата 
бюджетникам та ін.). Основним інструментом 
перерозподілу ДВ є податки в рамках зведе-
ного державного бюджету. 

За результатами розподілу та перероз-
поділу ДВ виникає необхідність її аналізу. 
Загалом, аналізувати ДВ прийнято за такими 
напрямами: аналіз динаміки; аналіз струк-
тури; порівняльний аналіз; аналіз показників 
ресурсомісткості (витратомісткості); аналіз 
розподілу; аналіз показників ресурсовіддачі; 
аналіз глобальних ланцюгів (табл. 2).

При аналізі ДВ, окрім показників її дина-
міки та структури, особливу значимість мають 
показники її ресурсомісткості та ресурсовід-
дачі. Саме вказані показники відображають 
відповідно скільки гривень витрат (в тому 
числі за видами ресурсів) припадає на одну 
гривню ДВ і навпаки. При цьому цілям забез-
печення ефективності суспільного виробни-
цтва відповідає мінімізація перших показників 
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Рис. 5. Механізм розподілу та перерозподілу доданої вартості
Джерело: побудовано авторами
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Таблиця 2
Головні напрями аналізу та система показників (прийомів аналізу) доданої вартості

Напрям 
аналізу ДВ Особливості Показники

1. Аналіз  
динаміки ДВ

Варто оперувати реаль-
ними показниками ДВ, 
що передбачає коригу-
вання номінальної ДВ 
на індекс інфляції.

Приріст ДВ = ДВ1-ДВ0, де ДВ1, ДВ0 – додана вар-
тість відповідно у звітному та базовому році.

Відноснийприріст ДВ
Приріст ДВ

ДВ
� � �� �

=
0

100%

2. Аналіз 
структури ДВ

Варто аналізувати за 
видами економічної 
діяльності та регіо-
нами.

Частка ДВ %
ДВі

ДВ
� � ( ) =

∑
де ДВі – додана вартість, що створена у і-тому ВЕД 
або ж регіоні. 

3. Порівняль-
ний аналіз ДВ

ДВ варто аналізувати 
у порівнянні з іншими 
державами в розра-
хунку на душу насе-
лення та у % до ВВП. 

ДВ на душу населення =  
= ДВ/ Чисельність населення 

Чим вищий розмір ДВ у розрахунку на одну особу, 
тим вищий рівень економічного розвитку в державі. 

Частка ДВуВВП
ДВ

ВВП
� � � � �=

Чим вища частка ДВ у ВВП певної держави, тим 
краще.

4. Аналіз 
показників 
ресурсоміст-
кості (витрато-
місткості) ДВ

Ресурсомісткість ДВ 
варто аналізувати на 
основі показників мате-
ріаломісткості, праце-
місткості, капіталоміст-
кості, енергомісткості, 
податкомісткості ДВ.

МатеріаломісткістьДВ
Витратиматеріалів

ДВ
� � � �

=

ПрацемісткістьДВ
Витратинаоплатупраці

ДВ
� � � � � �

=

КапіталомісткістьДВ
Інвестованийкапітал інвестиції

ДВ
� � �

� �
=

( )

ЕнергомісткістьДВ
Витратиелектроенергії

ДВ
� � � �

=

Податкомісткість ДВ
Податкизпервиннихдоходів

ДВ
� � �� �

=

5. Аналіз  
розподілу ДВ

Варто аналізувати як 
розподіляється ДВ 
між суб’єктами її ство-
рення – найманими 
працівниками та влас-
никами засобів вироб-
ництва. 

Норма додатковоївартості ступіньексплуатації

Прибу

� � � � �

�

( )=

= 
тток додатковавартість

Заробітнаплата

� �
�

( )

Часткаприбутку у ДВ
Прибуток

ДВ
� � � � � �

=

Частка заробітноїплатиу ДВ
Заробітнаплата

ДВ
%� � �� � � �

= 100

6. Аналіз 
показників 
ресурсовіддачі 
ДВ

Варто аналізувати 
на основі показників 
продуктивності праці, 
капіталовіддачі, матері-
аловіддачі. 

Продуктивністьпраці
ДВ

Чисельністьзайнятих
� � � �

�
=

Капіталовіддача
ДВ

Інвестованийкапітал
= � �

�

Матеріаловіддача
ДВ

Витратиматеріалів
�� �

�
=

7. Аналіз 
глобальних 
ланцюгів ДВ 
(методика 
ОЕСР)

Індекс участі – сума двох показників: (1) частка вартості, доданої за кордо-
ном, в експорті; (2) частка вітчизняної доданої вартості в експорті третіх країн.
Індекс кількості стадій виробництва – кількість стадій виробничого про-
цесу в глобальному ланцюгу вартості. 
Індекс відстані до кінцевого попиту – кількість стадій виробництва до кін-
цевого споживача для певної країни (сектору економіки).

Джерело: побудовано авторами на основі [9; 36]
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та максимізація останніх. Важливими показ-
никами при аналізі ДВ є показники її розпо-
ділу, які відображають частку участі різних 
суб’єктів у розподілі ДВ. 

При цьому особливу значимість має 
норма додаткової вартості, яка відображає 
скільки гривень прибутку припадає на одну 
гривню заробітної плати. В цілях міждержав-
них порівнянь використовують показники ДВ 
у розрахунку на душу населення або ж у від-
сотках до ВВП. 

Висновки і перспективи подальших 
розвідок. 1. Додана вартість досліджується 
в достатньо широких наукових колах із збе-
реженням основної сутності цього поняття 
як приросту вартості товарів (визначається 
як різниця між вартістю вироблених товарів 
і вартістю спожитих благ, спожитих для їх 
виробництва). 

2. Поняття доданої вартості слід відрізняти 
від додаткової вартості (остання введена в 
обіг марксисткою теорією та є лише частиною 
доданої вартості, яка привласнюється влас-
ником-підприємцем). 

3. Кількісна оцінка доданої вартості відпо-
відно до вітчизняного досвіду може здійсню-
ватися на основі адитивного та залишкового 
методів. 

4. Питання стосовно джерел створення 
доданої вартості на сьогоднішній день зали-
шається дискусійним. В даному відношенні 
дотримуємось так званого комплексного 
підходу, у відповідності з яким усі фактори 
виробництва є джерелом створення доданої 
вартості. 

5. Розподіл доданої вартості здійсню-
ється між внутрішніми (працівники, влас-
ники, власне підприємство) та зовнішніми 
суб’єктами (інвестори, акціонери, держава). 
В результаті розподілу доданої вартості фор-
муються первинні доходи. 

6. Основою перерозподілу доданої вар-
тості та формування вторинних доходів насе-
лення є фіскальний механізм та зведений 
державний бюджет. 

7. За результатами розподілу та перероз-
поділу доданої вартості виникає необхідність 
аналізу її динаміки, структури, ресурсоміст-
кості, ресурсовіддачі.

Дослідження доданої вартості в рамках 
даної праці є неповним, адже торкається 
лише теоретичних засад її формування, роз-
поділу та перерозподілу. Відтак, аналітичне 
дослідження формування, розподілу та пере-
розподілу доданої вартості належить до пер-
спектив подальших наукових досліджень. 
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