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СЕКЦІЯ 6. ЕКОНОМІКА ОСВІТИ 
 
 
 

Майборода Т.М. 
асистент кафедри управління 
Сумський державний університет 
м. Суми, Україна 

 
РОЛЬ ГАЛУЗІ ОСВІТИ В ФОРМУВАННІ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ 
В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Україна на етапі становлення своєї державності та незалежності обрала курс 

на формування та розвиток ринкової економіки, що визначило характер 
розвитку практично усіх галузей та секторів економіки та суспільного життя. 
В сучасних умовах такий ринковий механізм доповнюється засобами 
державного регулювання, що визначає основні умови функціонування в тій чи 
іншій сфері. Не є виключенням і галузь освіти, яку можна представити 
у вигляді ринку, де продається та купується такий товар як освітня послуга. 

Досліджуючи походження слова «ринок» з етимологічної точки зору, 
в словнику відмічається його запозичення з польської мови, де «rynek» 
розумілося як базар, площа, що мали зазвичай круглу форму 
(від середньоверхньонімецької «rinc» – круг, кільце) [1]. 

У тлумачному словнику економіста дане поняття розуміється як «сукупність 
соціально-економічних відносин у сфері обміну, за допомогою яких 
здійснюється реалізація товарів або послуг, цілковите визначення суспільного 
характеру праці, якою вони створюються» [2].  

Відповідно до основ економічної теорії, ринок є сферою купівлі-продажу 
певних товарів (послуг) або механізмом взаємодії покупців і продавців, 
організованих за законами товарного виробництва і грошового обігу [16]. В основу 
таких законів товарного виробництва покладена основна економічна теорія та її 
похідні, що розвивалися разом з економічною думкою – теорія вартості. 

На початку свого становлення, дана теорія в основі її представників намагалася 
дати відповідь на питання щодо змістовного наповнення вартості товару. 
Засновником трудової теорії вартості вважається представник англійської 
класичної школи політекономії У. Петті, який вважав саме витрати праці на 
виробництво певного товару основою вартості товару. Його послідовниками були 
А. Сміт [4] (в основі вартості покладені витрати виробництва: доходи від капіталу, 
праці, землі) та Д. Рікардо [3] (в вартості враховував як витрати праці на 
виробництво певного товару, так і на необхідні засоби праці). 

Вагомий внесок в розвиток теорії вартості зробив К. Маркс, який у своїй 
фундаментальній роботі «Капітал» розглядав двоїстий характер праці, а саме 
наступні її виміри: приватний і суспільний; конкретний і абстрактний; 
споживну вартість і вартість товару [5]. 
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Дані теорії стали базою для формування ряду похідних, проте основаних на так 
званій «витратній» концепції. Таким чином, були сформовані теорія трьох факторів 
виробництва (Ж.-Б. Сей [6]), згідно якої в основі вартості лежить земля, праця, 
капітал; теорія витрат виробництва (Дж. Мілль, Р. Торренс, Н. Сеніор [15]), які 
вважали, що вартість формується не лише на основі живої, а й уречевленої праці. 

З часом, фокус науковців, що досліджували теорію вартості змістився в бік 
механізму формування вартості, що спричинило формування ряду додаткових 
вчень. До них зокрема відносять теорію граничної корисності або маржиналізм 
(Є. Бем-Баверк [8], Ф. Візер [9], К. Менгер [7] тощо), де вартість визначається 
як гранична міра корисності товару.  

У своїй праці А. Маршал [10] певною мірою поєднав два попередні погляди 
на сутність формування вартості та сформував теорію попиту і пропозиції, 
акцентуючи увагу передусім на чинниках формування ціни. 

Важливо відмітити, що всі ці теорії були сформовані в період індустріального 
суспільства та відносно відповідали вимогам свого часу. Проте в наш час 
становлення та розвитку постіндустріального або інформаційного суспільства, дані 
теорії вимагають адаптації до нових умов економічного та соціального розвитку.  

У зв’язку з цим на сьогоднішній день формується нова віха в розвитку теорії 
вартості, що зорієнтована на розуміння інформації і знань як ключових 
факторів виробництва. Враховуючи відносну новизну, даний підхід 
залишається достатньо дискусійним в науковій літературі. Противники даного 
напряму [11] стверджують, що знання та інформацію не можна вважати новими 
факторами виробництва, адже вони є складовими частинами робочої сили. 
Достатньо цікавою є думка А. Малюка, який вважає, що знання та інформація 
є вже вмонтованими в класичну теорію вартості К. Маркса. Він зазначає, що 
«без перетворення продуктів нематеріальної праці (ідей) на матеріальні сили 
(засоби виробництва) праця не зможе стати продуктивною силою» [12]. 

Для інформаційного суспільства характерним є також підвищення ролі 
сфери послуг в структурі національного господарства, підвищення 
наукоємності та частки високотехнологічних галузей, а також «софтивізація» 
(від англ. («soft-ware») економіки. На думку Т. Сакайї [13], відбувається 
заміщення праці як ключового фактору виробництва та основи формування 
вартості знаннями. Вона вважає, що «трудова теорія вартості замінюється 
теорією вартості, створюваної знаннями (knowledge-value)». 

Таким чином, в умовах формування нового типу економічних відносин 
підвищується роль освіти в формуванні вартості товарів і послуг, адже саме 
в ній формуються знання та обертається інформація як вирішальні чинники 
виробництва та розвитку. 
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