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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Додана вартість як економічна категорія має клю�

чове значення в обгрунтуванні результатів економічної
діяльності як окремого підприємства чи галузі вироб�
ництва, так і економіки в цілому. Кожен з елементів до�
даної вартості має своє змістовне навантаження. Вало�
ва додана вартість розкриває, з одного боку результа�
тивність виробництва, а з іншого — рівень мотивації
працівників до продуктивної роботи, ступінь оснаще�
ності виробництва, забезпеченість його необхідною тех�
нікою, устаткуванням, прогресивними технологіями.
Тому забезпечення ефективності продовольчого комп�
лексу України потребує узгодження усіх його галузей,
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У статті представлено результати дослідження проблем і шляхів узгодження інтересів споживачів,

бізнесу і держави у сфері продовольчого забезпечення, з акцентом на соціально�економічні функції скла�

дових доданої вартості: підвищення прибутковості підприємств, зниження ціни продукції, з одночасним

підвищення її якості, а також заробітної плати працівників підприємств, що виробляють цю продукцію.

Показано, що основна ідея аналізу формування ланцюгів доданої вартості в галузях харчової промисло�

вості полягає у виявленні структурних трансформацій вартості витрат матеріалів і проміжних продуктів

на етапах їх виникнення і зосередження у ціні кінцевого продукту споживання. Обгрунтовано, що після

тривалих і часто повторюваних економічних криз відбувається скорочення цих ланцюгів. Це зумовлено

проблемами фінансування і зростанням транзакційних витрат внаслідок невизначеності поставок сиро�

вини і матеріалів. Здійснено аналіз структури доданої вартості підприємств у різних галузях харчової

промисловості. Акцентовано, що додана вартість має розподілятися пропорційно затратам праці й капі�

талу та частково перерозподілятися на загальнодержавні потреби за визначеними нормами. Підвищен�

ня конкурентоспроможності харчової промисловості потребує удосконалення системи управління до�

даною вартість на рівні підприємства, що має бути позбавлена структурних викривлень.

The article presents the results of research of problems and ways of reconciling the interests of consumers,

businesses and government in the field of food security, with a focus on the socio�economic functions of the

components of added value: increasing the profitability of enterprises, reduce the price of products, while

improving its quality, as well as workers' wages companies producing these products. It is shown that the basic

idea of the analysis of value chains in the food industries is the need to trace the transformation of all the costs of

materials and intermediate products to the final consumer product. It is proved that the global financial crisis

began to occur reduction of these circuits. This is due to financing problems and increasing transaction costs

due to the uncertainty of supply of raw materials. The analysis of the distribution of value�added enterprises

individual sectors of the food industry. Concluded that the theoretically added value to be distributed in proportion

to the costs of labor and capital and partially reallocated to the national needs for specific requirements. To

improve the competitiveness of the industry should improve the management of value added at the enterprise

level, which should not contain structural distortions.
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сфер і підкомплексів у контексті справедливого розпо�
ділу доходів, а також управління доданою вартістю,
починаючи від виробництва сировини і закінчуючи реа�
лізацією готової продукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У працях українських вчених І.В. Федулової [1],
Г.М. Калетніка, Г.О. Пчелянської [2] та інших науковців�
економістів підкреслюється особливий взаємозв'язок
валової доданої вартості з національною продовольчою
безпекою, зокрема, як чинника ціноутворення й дже�
рела формування валового внутрішнього продукту.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

99www.economy.in.ua

В аналітичній доповіді Національного інституту
стратегічних досліджень підкреслюється необхідність
подолання тенденції значного відставання в реформу�
ванні аграрного сектору, за якого чимала частка дохо�
ду від реалізації сільгосппродукції кінцевому спожива�
чеві (особливо від експорту) осідає у торговельно�по�
середницькому секторі й не використовується для роз�
витку виробництва. Цьому сприяє стимулювання екс�
порту сільськогосподарської сировини з максимальнім
рівнем доданої вартості. Фахівці наголошують на тому,
що сировинний вектор не дає перспектив розвитку на�
ціональній економіці, якщо Україна буде позіціонува�
тися лише як виробник сировини з високою доданою
вартістю [3, с. 55, 69]. Вочевидь, тут автори мали на увазі
високу додану вартість, що може бути отримана рітей�
лом, але аж ніяк не виробниками.

Протягом останніх двадцяти років часка доданої
вартості сільського господарства і харчової промисло�
вості у структурі валової доданої вартості України зни�
зилася з 23 до 14%. Стрімке зниження цього показника
створює реальну загрозу національній продовольчій
безпеці, ключовий зміст якої полягає в реалізації загаль�
ного права кожної особи на регулярний і постійний до�
ступ до якісного харчування в достатній кількості й без�
перешкодного доступу до інших основних благ на
підставі способів і засобів, які сприяють зміцненню здо�
ров'я, забезпечують повагу до культурного різноманіт�
тя, національних традицій, і є соціально, економічно та
екологічно доцільними.

Енциклопедичні словники тлумачать додану вартість
як вартість, створену в процесі виробництва певним су�
б'єктом господарювання, що відображає його реальний
внесок в створення вартості конкретного товару або
послуги [4; 5]. Показник доданої вартості визначається
як різниця між ринковою вартістю продукції, виробле�
ної підприємством, та вартістю придбаних ним і спожи�
тих у виробництві: сировини, матеріалів, послуг. Розра�
ховується цей показник як сума операційного прибут�
ку, амортизаційних відрахувань, заробітної плати (з вра�
хуванням соціальних виплат) [6].

Економічний зміст доданої вартості за нинішніх об�
ставин зумовлює актуальність досліджень цього напря�
му. Зокрема з точки зору інтересу держави актуальність
полягає у тому, що на основі показників доданої вар�
тості формується основний результат національної еко�
номіки — валовий внутрішній продукт і, отже, дослід�
ження мають грунтуватися на широкому спектрі дже�
рел і факторів її створення, зокрема, фіскальній скла�
довій формування податку на додану вартість. Інтерес

бізнесу у дослідженнях цього напряму формують харак�
теристики доданої вартості виробленого товару, завдя�
ки яким можливо вигідніше його продати й, відповідно,
більше заробити. Інтерес споживача полягає у можли�
вості придбання ним якісної продукції за раціональною,
якомога нижчою ціною.

Наразі дослідження у напрямі економічного інтере�
су бізнесу сфокусовані переважно на аналізі комерцій�
них складових використання капіталу й не розкривають
впливу особливостей виробничої діяльності і управлін�
ня персоналом на створення доданої вартості. Це при�
зводить до недооцінювання її економічної природи,
стримує розвиток інструментарію використання цього
показника для забезпечення стійкого розвитку підпри�
ємств.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає у виявленні проблем і

пошуку шляхів узгодження трьох груп інтересів — спо�
живача, бізнесу і держави у сфері продовольчого за�
безпечення, з акцентом на соціально�економічні
функції складових доданої вартості: підвищення при�
бутковості підприємств, зниження ціни продукції, з
одночасним підвищення її якості, а також заробітної
плати працівників підприємств, що виробляють цю про�
дукцію.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Долаючи шлях від виробництва до кінцевого спожи�
вача, продукція проходить низку перехідних етапів, на
кожному з яких утворюється нова ціна проміжної про�
дукції, і в кінцевому рахунку формуються складні кон�
струкції — так звані цінові ланцюги. Як показує досвід,
кількість перехідних етапів у цінових ланцюгах за ос�
танні півстоліття значно змінила характер глобальної
економіки, а й помітно вплинула на країни світу. Однак
суть і масштаби цих впливів наразі недостатньо зро�
зумілі експертам. Зазвичай ланцюг доданої вартості
включає такі стадії: проектування, виробництво, марке�
тинг, дистрибуцію і післяпродажне обслуговування спо�
живача. Ці стадії можуть існувати як у межах однієї
компанії, так і розподілятися між багатьма окремими
підприємствами, у тому числі й в різних країнах, що
свідчить про активний розвиток глобалізаційних про�
цесів.

Галузі агробізнесу сьогодні виглядають як довгі
вартісні ряди, що вишиковуються навколо харчових
компаній і ритейлерів. Так, супермаркети, працюючи з
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Рис. 1. Валова додана вартість промисловості, сільського господарства та харчової промисловості в загальному
обсязі валової доданої вартості України, %

Джерело: сформовано за даними Держстату.
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різноманітними виробниками, експортерами, імпорте�
рами, намагаються контролювати весь процес виробниц�
тва, включаючи вирощування і збирання сільськогоспо�
дарської продукції. Їхня мета— забезпечення відповід�
ності харчових продуктів стандартам якості та безпеки
вздовж всього вартісного ланцюга.

Слід зауважити, що практично в усіх країнах насе�
лення змінило свої моделі споживання у напрямі підви�
щення якості та безпечності харчових продуктів. Вод�
ночас, прямі іноземні інвестиції та лібералізація торгівлі
відкривають нові можливості компаніям для оптимізації
своїх цінових ланцюгів. Збільшується число компаній,
що організовують глобальні поставки харчових про�
дуктів, зв'язуючи дрібних виробників в розвинених краї�
нах і країнах, що розвиваються, зі споживачами по всьо�
му світу [7—9].

Шведський економіст Бертіл Улін ще в 1933 році за�
значав, що "виробництво у багатьох випадках розділе�
не не на дві стадії   сировина і готові вироби, а на значно
більше число стадій" [10, с. 5]. Сучасні цінові ланцюги,
формуються в результаті впливу технологічних змін на
процеси виробництва. Ділення цінового ланцюга на ок�
ремі складові залежить від витрат, що виникають під час
руху товару чи послуги від місця виробництва до кінце�
вого споживача. У товарному виробництві торгові вит�
рати можуть складатися з транспортних і портових вит�
рат, фрахту і витрат страхування, тарифів і мит, нета�
рифних витрат, націнки імпортерів, оптової та роздріб�
ної торгівлі.

Аналіз доданої вартості у цінових ланцюгах харчо�
вої промисловості України полягає у дослідженні транс�
формації первісних витрат матеріалів і проміжних про�
дуктів у кінцеві продукти споживання. Такі досліджен�
ня дозволяють виявити компанії та економічних
суб'єктів, які контролюють і координують економічну
активність у виробничих мережах. Усвідомлення особ�
ливостей побудови взаємовідносин між окремими лан�
ками цінового ланцюга (підприємствами) може стати
дієвим інструментом для визначення економічної пол�
ітики держави щодо впливу на діяльність компаній та
розміщення виробництва.

Встановлено, що після останньої світової фінансо�
вої кризи спостерігається скорочення цінових ланцюгів.
Це зумовлено проблемами фінансування і зростанням
транзакційних витрат внаслідок невизначеності поста�
вок сировини і матеріалів. Трудові і капітальні витрати
у кожній ланці цінового ланцюга безперервно зміню�
ються, що відповідно впливає на величину і структуру
доданої вартості. Так, впродовж 2001—2013 рр. валова
додана вартість стабільно знижувалася як у промисло�
вості в цілому, так і харчовій промисловості зокрема
(рис. 1).

У 2013 р. у структурі реалізованої промислової про�
дукції частка продукції харчової промисловості скла�
дала 19,3%. Слід звернути уваги на те, що найбільш про�
дуктивний сектор економіки, який складає чималу час�
тку ВВП країни, сьогодні втрачає свою прибутковість.
За цих умов унеможливлюється відтворення виробниц�

Рис. 2. Структура доданої вартості виробництва продукції харчової промисловості, напоїв та тютюнових виробів,
% у випуску продукції (основні ціни)

Джерело: сформовано за даними Держстату.

Рис. 3. Індекс середньомісячної заробітної плати працівників та частка витрат домогосподарств на продовольчі товари
(відсотків до попереднього року)

Джерело: сформовано за даними Держстату.
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тва, товарних ринків і в цілому загальний економічний
розвиток. Протягом 2009—2012 років прибутковість
харчової промисловості в структурі доданої вартості
знизилася з 18,3 до 6,8% (рис. 2).

Безумовно прибутковість значною мірою залежить
від споживчого попиту, купівельної спроможності на�
селення та споживчих цін на товари і послуги. У листо�
паді 2014 р. споживчі ціни на продукти харчування та
безалкогольні напої підвищилися на 20% проти грудня
2013 р. Разом з тим, частка витрат домогосподарств на
продовольчі товари в структурі середньомісячної заро�
бітної плати працівників лишається вищою за норматив�
ну — у 2013 році вона складала близько 53% (рис. 3).

Слід зазначити, що показник доданої вартості, який
максимально враховує інтереси основних учасників
відтворення — в аналізі економічної діяльності
підприємств самими підприємствами не використовуєть�
ся. Основним показником для оцінки ефективності ви�
робництва на мікрорівні є прибуток.

В Україні додана вартість — це той показник, на
якому грунтується система національних рахунків. Ме�
тодика розрахунку валової доданої вартості докладно

описана в Методологічних положеннях Держкомстату
і спільних виданнях Євростату з МВФ, Організацією
економічного співробітництва та розвитку в Європі,
ООН та Світового банку. Однак усі ці видання зорієн�
товані, у першу чергу, на статистичний аналіз макро�
рівня. Між тим кожному керівникові підприємства вар�
то було б вміти розраховувати і аналізувати додану
вартість, створену підприємством.

Розрахунок доданої вартості на макро� і макро�
рівнях має ряд відмінностей: витрати на підприємствах
визначаються і групуються за елементами витрат щодо
проданої продукції, а не щодо всього випуску; оплата
праці і амортизація на підприємствах враховується у
складі витрат, а в системі національних рахунків у складі
доданої вартості, тобто у складі доходу; ПДВ у звітності
підприємства штучно відокремлюється від виручки і вит�
рат, відсторонюючись від економічного обороту. У роз�
рахунках доданої вартості ПДВ необхідно знову залу�
чати в оборот [11].

Дослідження структури цінових ланцюгів у галузях
харчової промисловості свідчать, що структурні дисп�
ропорції в окремих з них нині сягають загрозливих

Рис. 4. Формування доданої вартості в цінових ланцюгах виробництва харчової продукції

Джерело: сформовано за фактичними даними підприємств харчової промисловості та результатами досліджень відділу еконо�
мічних досліджень Інституту продовольчих ресурсів НААН України.

Рис. 5. Частка експорту окремих видів промислової діяльності у загальному експорті промисловості, %

Джерело: сформовано за даними Держстату.
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рівнів. Це стосується, зокрема, скорочення частки ва�
лового прибутку та частки оплати праці у вартісній
структурі харчової продукції. Однією з причин є подо�
рожчання сировини, матеріалів і послуг.

Диспропорції в структурі доданої вартості нами було
виявлено на досліджених підприємствах за такими про�
довольчими групами: виробництво виробів з борошна
(зокрема хліба); масла вершкового; ковбаси з м'яса сви�
нини; пива (рис. 4). У більшості аналізованих цінових лан�
цюгів, переважаюча частка доданої вартості зосередже�
на у цінах сільськогосподарської сировини: варіант а
свині в живій масі вирощені на м'ясо; варіант б   пшениця,
варіант д   хміль. При цьому у ланцюгах з виробництва і
переробки продукції рослинництва у складі доданої вар�
тості майже відсутній прибуток (варіанти б, в, д), а у лан�
цюгах переробки продукції тваринництва   низька опла�
та праці (варіанти а, в). Це може свідчити, зокрема, про
перенесення товаровиробниками навантаження неефек�
тивного використання ресурсів на працівників.

Встановлено, що наразі у галузях харчової промис�
ловості і на окремих підприємствах частка зарплати у
доданій вартості може відрізнятися від середньостати�
стичної на десятки відсотків. Це є свідченням викрив�
лення структури доданої вартості та несправедливого
перерозподілу доходів на підприємствах в інтересах
власників. Суттєво відрізняється й відношення валових
прибутків до витрат на робочу силу.

Ще однією важливою проблемою структурних дис�
пропорцій є превалювання у промисловості низькотех�
нологічного сировинного експортного виробництва, що
зумовлює переважання експорту сировинної продукції
з низькою доданою вартістю. Так, у структурі експорту
ЄС (для порівняння взято докризовий період 2007 р.)
частка машинобудування майже у 2,5 рази вища, ніж в
Україні, а частка продукції харчової промисловості —
у тричі нижча (рис. 5).

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз розподілу доданої вартості різно�

галузевих підприємств свідчить, що теоретично вона має
розподілятися пропорційно затратам праці й капіталу та
частково перерозподілятися на загальнодержавні потре�
би за визначеними нормами. Практична реалізація цієї
концепції ускладнюється тим, що для кожного підприє�
мства процес ідентифікації факторів створення доданої
вартості має індивідуальний характер, що визначається
стратегіями, напрямами діяльності, цільовими ринками,
регіональними сегментами та ін.

Таким чином, для підвищення конкурентоспромож�
ності харчової промисловості, що є гарантом продо�
вольчої безпеки і здатна впливати на зростання ВВП
країни, варто удосконалювати систему управління до�
даною вартістю на рівні підприємства, яка має бути поз�
бавлена структурних викривлень.

Наближення існуючих методичних підходів щодо
управління доданою вартістю до практичного застосу�
вання економічними суб'єктами може стати перспекти�
вою подальших досліджень.
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