МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ
Циклова комісія економіки та управління

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
з навчальної дисципліни «ПОЛІТЕКОНОМІЯ»
обов’язкових компонент
освітньо-професійної програми
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Облік і аудит

За темою № 2 - Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і
характер праці

Харків 2021

2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 23.09.21 № 8

СХВАЛЕНО
Методичною радою
Кременчуцького льотного
коледжу Харківського
національного університету
внутрішніх справ
Протокол від 22.09.21№ 2

ПОГОДЖЕНО
Секцією науково-методичної ради
ХНУВС з гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін
Протокол від 22.09.21№ 8

Розглянуто на засіданні циклової комісії економіки та управління, протокол від
31.08.21№ 1

Розробники: викладач циклової комісії економіки та управління, спеціаліст
вищої категорії, викладач-методист Хиль Л.П.

Рецензенти:
1. Голова циклової комісії економіки та управління КЛК ХНУВС, к.е.н.,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Цимбалістова О.А.
2. Професор кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського,
д.е.н., професор Дружиніна В.В.

3
План лекції:
1. Виробництво, його роль, фактори.
2. Форми суспільного виробництва.
3. Продукт і характер праці.
Основна література:
1. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія: Навчальний посібник
– К.: Знання, 2014. – 711 с.
2. Базилевич В.Д. Економічна теорія: політекономія: практикум:
Навчальний посібник – К.: Знання, 2013. – 496 с.
3. Базилюк А.В., Дерій Ж.В., Концева В.В., Хоменко І.О. Економічна теорія.
Практикум: Навчальний посібник – К.: ЦУЛ ., 2012.-312с.
4. Башнянин Г.І. Політична економія. Навчальний посібник. – К.:ЦУЛ,
2013. – 410 с.
5. Осецький В.Л. Політекономія: Навчальний посібник – К.: НАУ, 2013. –
380 с.
6. Майовець Є.Й. Економічна теорія: Навчальний посібник– Львів: ЛНУ ім.
І.Франка. – 2011. – 399 с.
7. Моцелюк Н.В. Поілтична економія. Ч.З. Економічнмй розвиток. Сучасні
економічні системи. Світове господарство: Навчальний посібник – К.:ЦУЛ, 2014.168с.
8. Федоренко В.Г. Політична економія: Підручник-К.:Алерта, 2015. – 487с.
9. Сірко А.В.Економічна теорія: Політекономія:Підручник – К:ЦУЛ, 2014.416с.
10. Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Політична економія: Навчальний посібник
– К.: Кондор – Видавництво, 2013. – 464 с.
11. Щетинін А.І. Політична економія: Підручник – К.: ЦУЛ, 2011. – 480 с.
12. Якобчук В.П. Економічна теорія: Навчальний посібник – К.:Ліра –
К,2015 – 408с.
Допоміжна література:
1. Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки: сучасні
економічні теорії: Навчальний посібник – К.: ЦУЛ., 2012. – 280 с.
2. Кузнєцова Л.В. Політична економія: Навчально – методичний посібник
– К.: НУХТ, 2011. – 181 с.
3. Вотаманюк О.З Економічна теорія: вступ, макроекономіка,
мікроекономіка - Львів: Інтелект – Захід, 2011. – 656 с.
4. Луценко Г.П. Курс економічної теорії: практика і теорія: Електронний
посібник – Кременчук: КЛК НАУ, 2011. – 207 с.
5. Носова О.В. Національна економіка: Навчальний посібник – К.: ЦУЛ,
2013. – 512 с.
6. Старостенко Г.Г. Національна економіка: Навчальний посібник – К.:
Ліра – К, 2011. – 432с.

4
7. Мельникова В.І. Національна економіка: Навчальний посібник – К.:
ЦУЛ, 2012. – 248 с.
8. Лопух К.В. Сучасний монетаризм: Монографія – К.: ЦУЛ, 2015.-272с.
Інформаційні ресурси в Інтернеті:
1.
Офіційний портал Верховної Ради України: Законодавство України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua
2.
Офіційний сайт Державної служби статистики України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

1. Виробництво, його роль, фактори.

Основою життя людини є виробництво.
1) виробництво – процес поєднання факторів виробництва;
2) виробництво – доцільна діяльність людей, яка спрямована на задоволення
потреб;
3) виробництво – це людська діяльність, спрямована на створення
матеріальних благ і послуг.
Щоб розглядати процес виробництва, треба з’ясувати сутність: потреб,
благ, факторів виробництва.
Потреби – стан незадоволеності, яке людина прагне подолати.
Розрізняють первинні (фізіологічні) і вторинні (духовні) потреби людини.
Блага – це спосіб задоволення потреб. Розрізняють економічні і
неекономічні блага.
Економічні блага – це блага, в яких відчувається певна нестача (рідкісні
блага: наприклад, деревина в тайзі є неекономічне благо, а в місті – економічне).
Розрізняють блага прямі і непрямі, нищого і вищого порядку, тобто предмети
споживання і засоби виробництва.
Фактори виробництва – виробничі ресурси.
Марксова класифікація засобів виробництва:
Засоби праці (будівлі, споруди, верстати) - це те за допомогою чого
обробляють предмети праці;
Предмет праці (сировина, матеріали, паливо) – це те, з чого людина виробляє
необхідні матеріальні блага, на що спрямована життєдіяльність людини;
Робоча сила – це здатність людини до праці.
Сучасна класифікація з засобів виробництва (перші три фактори назвав
фран. економ. Сей, а четвертий фактор ввели в ХХ ст.): праця, капітал, земля,
підприємство.
Праця – це діяльність людини, яка спрямована на досягнення корисного
результату.
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Капітал – весь накопичений запас засобів виробництва.
Розрізняють грошовий і фізичний капітал.
Земля – це не тільки земля як така, а й усі природні ресурси.
Підприємство – ініціативна, творча, ризикова, економічна поведінка
господарюючого суб’єкта з метою одержання прибутку (ініціативне
господарювання).
Суб’єкти підприємства – держава, асоціація (колектив акціонерів,
трудовий колектив) індивідууми.
Об’єктом є виробничі ресурси, їх оптимальна комбінація.
Схема 1. Структура суспільного виробництва
Суспільне виробництво
Матеріальне виробництво

Нематеріальне виробництво

виробництво

виробництво

виробництво

виробництво

матеріальних

матеріальних

нематеріальних

нематеріальних

благ

послуг

послуг

благ

Сфера послуг
- Виробництво матеріальних благ: промисловість, сільське господарство,
будівництво.
- Виробництво матеріальних послуг: транспорт, зв'язок, торгівля, комунальне
господарство.
- Виробництво нематеріальних благ – створення духовних цінностей.
- Виробництво нематеріальних послуг: послуги охорони здоров’я, освіти,
наукове консультування.
Функціональна структура продуктивних сил
Фактори виробництва
Робоча сила

Засоби праці

Предмети праці

Особистий фактор

Засоби виробництва

Продуктивні сили

Речовий фактор

Продуктивні сили суспільства – це єдність і взаємодія речового та
особистого факторів виробництва.
Система виробничих відносин
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Види виробничих відносин
Організаційно-економічні:
- поділу праці;

Соціально-економічні:
- виробництва;

- спеціалізації;

- розподілу;

- кооперування;

- обмін;

- комбінування;

- споживання.

- організації та управління.
Відносини власності
Виробничі відносини – відносини, які складаються між людьми в
процесі суспільного виробництва.
Специфіка організаційно-економічних відносин полягає у тому, що вони
характеризують лише стан виробництва, відображаючи особливість розвитку
факторів виробництва, їх суспільну комбінацію. При цьому не зачіпаються
соціально-економічні форми виробництва. Тому організаційно-економічні
відносини можуть мати спільний зміст на різних історичних ступенях розвитку.
Будь-яке виробництво має суспільний характер («Суспільне
виробництво»). Це означає, що в процесі виробництва люди вступають у
відносини не лише з природою (продуктивні сили), але і між собою (виробничі
або економічні відносини).
Підприємство функціонує неізольовано, а в суспільстві, в системі
суспільного поділу праці (підприємство має постачальників та споживачів, які
виконують необхідну для суспільства функцію).
Базис суспільства – це система виробничих відносин .
Надбудова суспільства – всі інші відносини та інститути суспільства
(політичні, ідеологічні, національні, сімейні).
Спосіб виробництва – це єдність і взаємодія продуктивних сил та
виробничих відносин.
Суспільно-економічна формація – спосіб виробництва в єдності з
надбудовою.
Результатом суспільного виробництва є суспільне багатство. А Смітт в
роботі «Дослідження про природу і причини багатства народів» розумів
матеріальні блага та послуги як втілення багатств.
Сьогодні західна економічна думка все частіше критикує тезис про
матеріальний зміст багатства і дає наступне визначення суспільного (і
національного) багатства.
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Багатство – це все, що люди цінують. Таке визначення багатства
дозволяє включити в це поняття і професійні значення і кваліфікацію, і
природні здібності людині і вільний час (про останнє, як специфічну форму
багатства писав ще Маркс). З теоретичної точки зору подібне розуміння
багатства дозволяє висвітлити багато граней цієї економічної категорії. Однак,
коли мова йде про статистичні розрахунки і міжнародні зіставлення
суспільного багатства, це широке визнання робить неможливими конкретні
цифри розрахунки і треба вертатися до старого визначення багатства.
Виробнича функція
Залежність максимального обсягу продукту, який виробляє від витрат
факторів виробництва наз. виробничою функцією.
Q = f (K, L, N), де
Q – максимальний обсяг продукту;
K, L, N – витрати капіталу, праці, землі.
Для загального аналізу і прогнозування використовується виробнича
функція, яка називається функцією Кобба-Дугласа.
Q = A * a * β * γ, де
А – коефіцієнт пропорційності або масштабності;
а, β, γ – показники еластичності обсягу виробництва відповідно до капіталу,
праці, природним ресурсам (відповідно) або коефіцієнт приросту Q на 1 %
приросту відповідного фактору.
При а+β>0 – зростає віддача від масштабу виробництва;
а+β<1 – спадна віддача;
а+β=1 – постійна віддача.
Масштаб виробництва збільшується, якщо одночасно в рівній мірі
збільшується всі фактори виробництва.
Що ефективніше для економіки: 1 – не велике підприємство або 2-а
маленьких?
Планова економіка відповідала на це питання одночасно віддаючи
пріоритет промисловим гігантам (нас у свій час Захід звинувачував у
гігантоманії). З переходом до ринкової економіки капіталізації країни на
початку 90-х років відбувалося роздроблення підприємств, об’єднань. Де золота
середина? Відповідь на це питання можна одержати ефективністю масштабу
виробництва. Зростаюча віддача від масштабу виробництва, як правило,
характерна для тих виробництв, де можлива широка автоматизація виробничих
процесів.
2. Форми суспільного виробництва.
Форми суспільного виробництва:
І. Натуральна (коли продукт праці призначений для особистого
споживання. В умовах рабовласництва було теж натуральне виробництво, але
більш високого рівня, рабовласницький маєток був самодостатній, обмін між
маєтками не було. Спостерігаються елементи товарного виробництва).
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ІІ. Товарна (коли продукт праці перетворюється в товар, тобто
призначений не для особистого споживання, а для обміну).
Товарне виробництво – це певна організація суспільного виробництва,
при якій економічні стосунки між людьми виявляються через купівлю-продаж
продуктів праці.
Розрізняють просте і капіталістичне товарне виробництво.
-

-

1)

1)
2)

Різниця між ними:
просте – засноване на власній праці, а капіталістичне на експлуатації чужої
праці (основна ознака капіталізму – система найманої праці);
продукт при простому (товарному виробництві) належить самому
товаровиробнику, а при капіталістичному – власнику засобів виробництва,
тобто капіталісту, бізнесмену;
просте товарне виробництво є дрібним, використовує ручну працю,
одиничний поділ праці відсутності. Капіталістичне товарне виробництво є
великим, використовує механізоване працю і одиничний поділ праці.
Сьогоднішнє
капіталістичне
товариство
–
використовує
автоматизовану працю (поява роботів).
Просте товарне виробництво має обмежений характер (частина продукції іде
на власне споживання, інша частина – на ринок).
Причини товарного виробництва.
Відмінне:
Виникнення суспільного поділу праці – означає спеціалізацію виробників на
виготовлення окремих видів продукції. Суспільний поділ праці обумовлюється
дією закону («Економія робочого часу») і веде до підвищення продуктивності
праці, росту обсягів виробництва.
Три етапи суспільного поділу праці (великий поділ):
А) перший – виділення пастуших племен;
Б) другий – ремесло віддаляється від хліборобства;
В) третій – виділення класу купців, поява металевих грошей (перша форма
грошей – товарна);
Г) у ХХ столітті у розвинених країнах відбувся четвертий поділ праці –
відокремлення нематеріального виробництва від матеріального.
2) соціально-економічне відокремлення виробників (проявляється у
виникненні приватної власності на засоби виробництва).
ІІІ. Безпосереднє суспільне виробництво (проявляється в розвинутих країнах)
йде на зміну капіталістичному товарному виробництву.
Характеристики цієї форми:
Поява гігантських компаній (ТНК), де продукція дочірніх копаній (філіалів)
перестає бути товаром:
тому що вони передається між філіалами і материнськими компаніями
(основою) по трансферним цінам (раніше без оплати);
дочірні і материнські компанії працюють по єдиному плану, мають єдині
вимоги до якості продукції, єдиний ритм роботи;
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- Контрактна система взаємозв’язків з покупцями (портфель замовлень на
майбутній рік);
- Державне замовлення (ціна з відшкодуванням витрат виробництва).
3. Продукт і характер праці.
Результатом суспільного виробництва є суспільний продукт.
Роль і важливість праці в розвитку людини та суспільва проявляється в
тому, що в процесі праці створюються продукти праці ( матеріальні та духовні
цінності), призначені задовольняти потреби людей; розвиваються самі
працівники, набуваючи нових навичок, розкриваючи власні здібності,
доповнюючи та збагачуючи знання. Творча праця сприяє продуктуванню нових
ідей, вдосконаленню засобів праці, появі прогресивних технологій, нової
продукції, матеріалів (композити), енергії, котрі в свою чергу створюють нові
потреб.
Процес праці є складним соціально економічні явища, котре розвивається
в двох аспектах:
- Фізіологічний аспект процесу праці (людина втрачає фізичну і нервову
енергію);
- Суспільне явище (людина взаємодіє з іншими людьми, вступаючи в певні
суспільні відносини).
Тобто праця за своїм змістом є матеріальним процесом ставлення людей
до природи, а за характером – суспільним процесом, який виражає
взаємовідносини людей у процесі їх спільної діяльності. Розглядаючи
категорію «характер праці», варто звернути увагу на існування двох поглядів на
це питання.
Один полягає в том що поняття «характер праці» відображає особливості
процесу праці, який здійснюється тих чи інших організаційно-технічних умов
(наприклад: ручна чи механізована праця, проста чи складна, творча чи
рутинна). В цьому випадку поняття «зміст» і «характер праці» накладається
одне на одне, оскільки за їх допомогою виражаються одній ті ж самі явища зі
сфери взаємодії людини і природи.
Другий погляд визначає «характер праці», як категорію котра відображає
особливості взаємозв’язку людей у процесі їх спільної трудової діяльності,
специфіку відносин між ними залежно від їх участі у процесі праці (праця
приватна і наймана, індивідуальна і колективна).
Від одностороннього трактування «характеру праці» потрібно відмовитись, а
розглядати це поняття необхідно комплексно. З огляду суспільної форми праці,
як категорію, що формуються під впливом особливостей змісту праці. Таким
чином, за характером і змістом праці виділяють такі види праці: фізична і
розумова, високо і низько кваліфікована.
За предметом і продуктом праці: праця наукова, інженерна, управлінська,
виробнича; праця підприємницька, інноваційна, комерційна; промислова,
сільськогосподарська, будівельна, транспортна, комунікаційна.
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