
09.09.2020 

Група Е-1 

Предмет «Економічна теорія» 

Урок 5-6 

Тема: Товар – основний елемент товарного господарства.  

Теорії вартості : зміст, підхід до визначення величини вартості 

 

Звичайно, і товар, і продукт, вироблений в умовах натурального господарства, 

мають деякі спільні риси: по-перше, вони є результатом праці виробника, а по-друге – 

мають корисність, тобто здатність задовольняти ту чи іншу потребу людини – їх 

споживача. Проте на цьому їх спільність і закінчується, бо якщо продукт виготовляється 

для задоволення власних потреб виробника та членів його родини, то товар апріорі – для 

задоволення потреб інших виробників, інших членів суспільства, тобто товар повинен 

мати суспільну споживчу корисність (споживчу вартість) і перехід товару від виробника 

до споживача має здійснитися в процесі обміну на ринку шляхом купівлі-продажу. Інакше 

кажучи, товарне виробництво – це виробництво продуктів для обміну на ринку шляхом 

продажу: товар тут виступає провідним елементом даної, товарної форми суспільного 

виробництва. Звідси можна зробити висновок, що товару притаманні дві властивості: по-

перше, задовольняти будь_яку суспільну потребу людей – бути суспільною споживчою 

вартістю (інакше його ніхто не купить), а по-друге, бути річчю, яка здатна обмінюватись 

на іншу річ. При цьому не має значення, які саме суспільні потреби людини задовольняє 

та чи інша суспільна споживча вартість товару, особисті (фізіологічні, духовні, етичні 

тощо) чи в як засіб виробництва (верстати, сировина, паливо, інструменти тощо), які 

використовуються людиною не прямо, а опосередковано, в процесі виготовлення ним 

інших товарів. 

Вартість – економічна категорія, притаманна тільки товарному виробництву, вона 

є властивістю лише продуктів, що вироблені для обміну шляхом купівлі-продажу і 

внаслідок цього продукти виступають уже як товари. Ця категорія відбиває суспільні 

відносини між виробниками, що відбуваються в процесі обміну вироблених ними товарів.  

Працю, що створює споживчу вартість товару, прийнято називати конкретною 

працею. Характерними ознаками конкретної праці є те, що ця праця:  

1) цілеспрямована, має певну мету – виробництво конкретної споживчої вартості; 

2) той чи інший її вид передбачає використання в процесі функціонування певних 

знарядь праці, предметів праці та технологій;  

3) має бути належним чином організована;  

4) потребує від працівника певних знань, професійних навичок та досвіду їх 

використання;  



5) повинна бути втілена в конкретному результаті – виготовленні споживчої 

вартості належної якості.  

Теорії вартості : зміст, підхід до визначення величини вартості 

Загальновизнано, що вартість є однією з фундаментальних категорій економічної 

теорії, вихідним пунктом відмінностей в концепціях різних економічних шкіл, а також 

предметом найгостріших дискусій. Ще Д. Рікардо відзначав : «ніщо не породило так 

багато помилок і розбіжностей у цій (економічній) науці, як саме невизначеність понять, 

які пов’язувались з словом «вартість». 

Пріоритет постановки проблеми з’ясування сутності вартості належить видатному 

мислителю Древньої Греції Арістотелю. Спостерігаючи процес обміну, він дійшов до 

геніального для свого часу висновку : якщо один товар обмінюється на інший, то це 

означає лише єдине – вони рівні. Проте Арістотель не зміг пояснити, що лежить в основі 

такої рівності товарів. 

Засновником першої, справді наукової теорії – трудової теорії вартості – став 

англійський економіст У. Петті (1623_1687 рр.), який довів, що в основі вартості товару – 

витрати людської праці. Подальший внесок в розвиток цієї теорії зробили також 

англійські економісти А.Сміт (1723_1790 рр.) та Д. Рікардо (1772_1823 рр.). Так, А.Сміт 

уже не задовольнився загальним поняттям, що джерелом вартості є витрати праці 

працівника, що створює товар, а вважав, що вартість товару складається з доходів, які 

приносять капітал (прибуток), земля (ренту) і праця (зарплату). Довершив розробку 

трудової теорії вартості К. Маркс (1818-1883 рр.), який в І томі основної праці свого життя 

«Капіталі» (1867 р.) дав глибокий аналіз праці, що створює товар, і її двоїстого характеру. 

Наступні теорії вартості – теорії трьох факторів виробництва та витрат 

виробництва – слід розглядати не як самостійні, а як похідні від трудової теорії вартості, 

бо, якщо в основі першої – вже згадані три фактори (капітал, земля і праця), то друга являє 

собою синтезуючий різновид : тут величина витрат, що мали місце в процесі виробництва 

товару, пов’язується з окремими елементами витрат (матеріальними, трудовими, 

фінансовими ресурсами). 

Теорія попиту і пропозиції також тісно пов’язана з попередніми тому, що її 

прихильники не відкидаючи трудову теорію вартості, прагнуть з’ясувати вплив на 

величину вартості товару (а через вартість і на ціну) таких провідних факторів ринкового 

механізму як попит і пропозиція. Тим самим формування вартості товару не обмежується 

сферою виробництва, а доповнюється сферою обігу, що дозволяє розширити коло 

чинників, які впливають на цей процес. 

Такою теорією, яка кинула «виклик» трудовій теорії вартості, стала теорія 

граничної корисності, або маржиналізм («маржиналізм» у перекладі з французької 

означає «граничний» ). В основу цієї теорії були покладені такі положення:  



1) крім категорії «споживча вартість» та «благо», яка відбиває здатність тієї чи 

іншої речі задовольняти конкретну потребу людини (споживача), вживається категорія 

«Корисність», під якою розуміють суб’єктивне сприйняття споживчої вартості, а саме, 

якою мірою вона може задовольнити потреби людини і скільки її є для задоволення такої 

потреби; 

2) корисні блага поділяються на два види : по-перше, такі, які є в безмежній 

кількості і які люди не вважають корисними для себе, по-друге, ті, що існують в 

обмеженій кількості, їх недостатньо для задоволення наявних потреб в них (саме ці блага з 

точки зору споживачів мають цінність);  

3) людина, як споживач, розташовує свої потреби в послідовності від більш до 

менш важливих і намагається їх задовольнити тими благами, які є в її розпорядженні;  

4) в процесі особистого споживання треба виходити з дії закону спадної 

корисності, який стверджує, що ступінь задоволення одним і тим же продуктом поступово 

зменшується аж доки не прийде насичення;  

5) цінність благ визначається граничною корисністю, під якою розуміють 

суб’єктивну корисність «граничного примірника», що має задовольнити найменш 

нагальну потребу в конкретній споживчій вартості.  

 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити конспект, зробити та надіслати 

реферат на тему «Риси натурального та товарного виробництва» 

 

 

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни» або на Viber (093) 655-55-63 
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