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EXTENSION OF CATEGORICAL SPACE RESEARCH CAPITALIZATION 

 
У статті представлено аргументацію доцільності розширення категоріального простору, 
що визначає зміст капіталізації, ціннісною проблематикою. Визначено мету, яка полягає у 
обґрунтуванні доцільності визначення капіталізації з урахуванням ціннісної специфіки 
елементного, процесного та результатного ланцюгів капіталотворення. Методи 
дослідження. Бібліографічного та термінологічного аналізу – для визначення 
співвідношення понять «вартості» та «цінності», системного аналізу та синтезу – для 
визначення аксіологічних характеристик економічної цінності; наукового аналізу – для 
імплементації змістовної структури економічної цінності у логіку дослідження 
капіталізації. Результати дослідження доведено, що цінність та вартість не є 
синонімічними категоріями, а сучасна економічна специфіка цінності розкривається у 
категоріях корисності, ціни, витрат. При цьому, праксеологічна проблематика цінності є 
недостатньою для пояснення сучасної проблематики капіталотворення, що спрямувало 
науковий пошук до першоджерел – теорії аксіології, а аксіологічну структуру цінності 
імплементовано у економічний контекст. Наукова новизна полягає у розширенні змістовної 
структури економічної цінності, яку доцільно прийняти за методологічну основу визначення 
капіталізації. Практична значущість дослідження: отримані результати щодо 
розширеної змістовної структури економічної цінності дозволяють пояснити специфіку 
трансформації знань на вартісні результати капіталотворення. Перспективи подальших 
досліджень полягають у необхідності деталізації елемементного, процесного та 
результатного ланцюжків капіталотворення з урахуванням зміни вартісної методології 
дослідження на ціннісно-орієнтовану.  
 
The article presents the argumentation of the expediency of expanding the categorical space, which 
determines the content of capitalization, value issues.  The purpose which is in substantiation of 
expediency of definition of capitalization taking into account value specificity of element, process 
and result chains of capital formation is defined. 
Research methods. Bibliographical and terminological analysis – to determine the relationship 
between the concepts of "cost" and "value", system analysis and synthesis – to determine the 
axiological characteristics of economic value; scientific analysis for implementation of the 
substantive structure of the economic value in the logic of research capitalization. The results of the 
study proved that value and cost are not synonymous categories, and the current economic 



specificity values revealed in the categories of utility, price, cost. At the same time, praxeology the 
issue of values is insufficient to explain the current problem captation directing scientific research 
to the original sources of the theory of axiology and the axiological structure of values implemented 
in an economic context. Scientific novelty lies in the extension of the substantive structure of the 
economic value that should be taken for a methodological basis for the definition of capitalization. 
Practical implications: the obtained results for the extended substantive structure of the economic 
values help to explain the specificity of the transformation of knowledge into money results 
captation. Prospects for further research are the need to detail the elemental, process and result 
chains of capital formation, taking into account the change in the cost methodology of the study to 
value-oriented. 
 
Ключові слова: вартість, цінність, капіталізація, зміст, значення, переживання, 
корисність. 
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Постановка проблеми.  Методологія дослідження капіталізації в економічному дискурсі еволюціонує 

відповідно до розвитку теорій капіталу, вартості та економічного зростання, а її сучасний аспект доповнюється 
постіндустріальною специфікою, яка безпосередньо відображається на базових категоріях капіталотворення. За 
таких умов актуальним стає логіко-гносеологічний підхід до дослідження сутності визначальних категорій 
капіталізації та їх взаємозв’язку, що передбачає створення певного структурованого понятійного простору, у 
якому стає можливим зробити точний та критичний опис досліджуваного явища. 

Узагальнення наукового доробку теорій капіталу та вартості в аспекті капіталізації привернули увагу 
автора у контекст їх взаємозв’язку із теорією економічної цінності. Ціннісна природа капіталу традиційно 
розглядається в аспекті багатства, а проблематика взаємозв’язку вартості та цінності у наукових публікаціях є 
неоднозначною та носить дискусійний характер. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика економічної цінності представлена у різних 
напрямках економічної теорії, а серед сучасних дослідників варто виділити результати досліджень Н. Боєнко, 
О. Бичкова, Ю. Гойденко, М. Гуськової, О. Мендрула, І. Смирнова, С. Стерлікова, А. Таболіна, ін. 

Формулювання цілей статті. Представити наукову аргументацію щодо доцільності використання 
ціннісної проблематики як фундаментального конструкту теорії капіталізації, що змістовно є ширшим ніж 
вартісний.    

Виклад основного матеріалу. Щодо взаємозв’язку вартості, капіталу та капіталізації, то коріння 
вивчення даного питання уходять до праць К. Маркса [1], у яких вчений визначав, що додана вартість, яка 
капіталізується стає капіталом. За К. Марксом вартість виступає як ідеальний об’єкт, який може існувати лише 
у свідомості людини [1, с. 36]. Вартість характеризується властивістю втілюватися у різні предметні форми, а 
рух вартості, у ході якого саме і відбувається зміна предметних форм К. Маркс називав «капіталом» [1, с. 148]. 
Однак вчений не ототожнював капітал із формами, які він приймає. Рух по ним як раз і є необхідною 
передумовою існування капіталу. Тобто, капітал – це процес руху вартості по різним предметним формам, а 
капіталізація – процес, який є надбудованим над капіталом, у якому відображаються зміни вартості, що 
втілюються у даних формах [1, с. 147]. 

У дослідженнях Р. Гільфердінга наголошується на тому, що вартість може існувати лише у двох 
формах – товарній та грошовій [2, с. 56]. Аналогічну позицію описано у дослідженнях Й. Шумпетера, який 
визначає, що виміряти купівельну спроможність, якою володіє підприємець можливо лише за умови реалізації 
усіх продуктивних благ та порівняння отриманої величини з тією, яку було первісно інвестовано. Тобто, 
говорити про зміни вартості, можливо лише у процесі зміни форми капіталу, з продуктивної на грошову. 
Представлені визначення вказують на те, що для вимірювання величини вартості необхідним є її перехід у 
грошову форму, що дозволяє здійснити співставлення з попередніми станами для фіксування процесу 
капіталізації. У такому змістовному контексті виникає питання про те, чи можливо робити висновки щодо 
капіталізації без переведення вартості у грошову форму. 

Відповідно до неокласичної напрямку економічної теорії говорити про вартість має сенс лише за умови 
реалізації угоди щодо купівлі-продажу об’єкту оцінювання. Така тенденція зберігається і з появою нових видів 
капіталу. Так, у науковий оборот входять такі поняття як людський, соціальний, інтелектуальний, культурний, 
символічний, знаннєвий, ін. види капіталу, кожний з яких має свої специфічні відмінні характеристики. Однак 
спільним у їх визначенні є те, що усім їм є притаманною властивість, яка описується здатністю до формування 
нової вартості, відповідно проблематика дослідження капіталізації даних видів капіталу зміщується у площину 
грошових визначень наслідків відповідних процесів капіталотворення.    

Незважаючи на домінування наукової позиції щодо дослідження капіталізації на основі фіксації змін 
величини вартості шляхом переведення у грошову форму протягом останніх років з’являються  публікації, у 



яких процеси та результати капіталотворення описується у взаємозв’язку з   категорією «цінності». Так у 
дослідженнях І. Астраханцевої, І. Івашковської, К. Рябикіної, К. Прохорова, Н. Шевчук [3-5]  ланцюг 
капіталотворення доповнюється  елементом створення цінності для стейкхолдерів бізнесу, яка забезпечує 
формування доданої вартості капіталу підприємства. У наукових працях К. Рябикіної  [6], Л. Фролової та  О. 
Лісніченко [7] також забезпечення цінності для зацікавлених осіб розглядається як передумова формування 
доданої вартості та один із елементів процесного ланцюжка капіталотворення.  Варто зазначити, що ціннісну 
проблематику науковці розглядають в аспекті споживчої цінності у вигляді продуктів та послуг, що 
реалізуються споживачам, відповідно формування ціннісних потоків є основою формування фінансово-
економічних результатів у вигляді грошового вимірювання доходів, прибутку, доданої вартості 
функціонуючого капіталу. 

Крім описаного аспекту взаємозв’язку вартості та цінності вважаємо за доцільне аргументувати 
авторську позицію стосовно дискусії навколо того, чи є дані категорії синонімічними, якщо ні, то 
аргументувати якою є їх змістовна підпорядкованість. У переважній більшості публікацій науковців 
пострадянського простору категорія «цінність» досить рідко застосовувалася у економічному обороті, а за 
умови використання її зміст був неоднозначним. Аргументуючи співвідношення понять «цінності» та 
«вартості» вчені наводили різні пояснення. Так, однією з поширених точок зору є те, що  термін «вартість» 
використовується в межах витратної концепції, а цінність – результуючої [8-10]. Науковці підкреслюють, що в 
економічній теорії зміст терміну «цінність» затвердився лише наприкінці ХІХ ст. в результаті  
«маржиналістської революції» відповідно до якої ціни на товар визначаються безпосередньо із суб’єктивних 
оцінок і переважних потреб людини. Відповідно, склалася ситуація при якій стали використовувати термін 
«вартість» відносно класичної школи, а термін «цінність» відповідно до наукових традицій маржиналістського 
напрямку [10, с. 61]. Таку наукову позицію не зовсім поділяє М. Кудіна, яка зазначає, що «…таке розділення 
категорій «вартості» та «цінності» не відображає їх сутнісного значення, а саме цінності – як суб’єктивного 
судження конкретного суб’єкту про споживчі властивості блага, а вартості – як внутрішньої характеристики 
даного блага» [9, с. 22]. 

У монографіїї О. Мендрула [8], публікаціях А. Гриценко [11], Ю. Гойданко, А. Колота  [12] 
розглядаючи проблематику використання понять «вартості» та «цінності» вчені наводять аргументацію, 
відповідно до якої наприкінці ХІХ ст. при перекладі західноєвропейської літератури на російську 
використовувався термін «цінність», а при перекладі праць К. Маркса та Ф. Енгельса – вартсіть. Прибічники 
марксизму, відстоювали догматичне положення про те, що вартість визначає лише уречевлену у товарі 
суспільну працю, намагаючись вилучити з розгляду корисність, як фактор формування вартості. У словнику 
сучасної економіки Макміллана [13] термін «value, theory of» перекладається як теорія вартості (цінності), тобто 
відбувається ототожнення категорій. У наукових працях О. Мендрула вказано на синонімічність понять 
вартості, цінності, корисності як форм прояву різних аспектів, що характеризують економічне благо [14, с. 14; ]. 
У своїй докторській дисертації вчений використовує термін «нетоварна цінність», як ефект, що виникає у 
процесі формування вартості та цінність-формуючий фактор, при цьому змістовно дані поняття не 
уточнюється. 

Дослідження ціннісної та вартісної природи економічного блага, які розкриваються у термінологічній 
єдності з корисністю дозволяють дійти висновку, що у процесі дискусії науковців пострадянського простору 
навколо співвідношення досліджуваних понять відбуваються підміни одних базових категорій іншими, що 
зумовлює їх перегляд відповідно до концептуальних джерел походження.  

Спроба зробити аналіз та впорядкування визначень (конкретизації змістів) економічної цінності у 
дослідженнях сучасних науковців виявилася невдалою. Це пов’язано, перш за все, з тим, що економічний 
змістовний контекст ціннісної проблематики є дуже широким та, відповідно, неоднозначним. Крім того, 
представляючи результати економічних досліджень цінності у різних тематичних напрямках науковці не 
конкретизують її суті. Результати критичного аналізу економічних публікацій, у яких представлена ціннісна 
проблематика з певним рівнем умовності дозволяє розподілити їх на такі, у яких розглядається праксеологічний 
та аксіологічний аспекти цінності. 

Праксеологічний характеризує форми прояву та способи функціонування цінності з урахуванням її 
економічної специфіки. У такому аспекті цінність розглядається з позицій активностей суб’єкту в плані її 
реалізації. Тобто, у змістовному економічному дискурсі  ціннісна проблематика розкривається з точки зору її 
створення, пропонування, оцінювання, а серед тематичних напрямків її дослідження автором виділено 
процесний (моделі конфігурації цінності (ланцюжок, майстерня, мережа)); виробничий (аспект формування 
витрат на продукцію (послуги)); маркетинговий  (ціннісна проблематика вивчається з точки зору продукту, 
споживача, конкурентів, цін, ін.); стратегічно-орієнтований (аспект оцінювання та забезпечення 
конкурентоспроможності продукції, послуг, економічних суб’єктів, ціннісна проблематика взаємовідносин зі 
стейкхолдерами, ін.); фінансовий (вибір аналітичної моделі оцінювання вартості капіталу, формування 
аналітичної системи драйверів формування та забезпечення зростання вартості, ін.), ін.  

Аксіологічний аспект цінності розкривається з точки зору змістоутворюючих підстав буття, які задають 
спрямованості та вмотивованості людському життю [15]. Сучасна аксіологія виходить за межі дослідження 
цінності лише в аспекті базових суб’єктно-об’єктивних характеристик,  її сутнісна природа є набагато 
складнішою та детермінується єдністю взаємозв’язку таких підходів: онтологічного, відповідно до якого 
цінність розглядається з точки зору виразу спрямованості буття та в плані дослідження сприйняття особистістю 



(суб’єктом) буття, «включеність» в нього та можливість взаємодії; відповідно до антропологічного підходу 
цінності виступають втіленням індивідуальних змістів і значень, маніфістацією результатів змістовних 
життєвих пошуків, які наповнюють людське життя змістом та значенням; гносеологічного, в межах якого 
цінність розглядається як елемент пізнання та логічного осмислення як об’єкту оцінювання.  

У такій змістовній постановці в економічних публікаціях аксіологічна проблематика цінності 
розглядається з точки зору індивідуальних, корпоративних та суспільних цінностей, та їх впливу на 
результативність та ефективність функціонування та розвитку економічних суб’єктів у різних тематичних 
аспектах (соціальному, екологічному, репутаційному, культурному, ментально-когнітивному, управлінському, 
ін.). Саме цей аспект стає ключовим з точки зору пояснення підстав діяльності сучасних економічних суб’єктів, 
формування цільових моделей та способів забезпечення досягнення бажаних та очікуваних економічних 
результатів. 

Праксеологічний аспект ціннісної проблематики у економічному дискурсі реалізується (пояснюється) 
опосередковано через взаємопов’язані категорії «корисність», «витрати», «ціна». Щодо аксіологічного, то 
науковці одностайні у висновках щодо впливу систем індивідуальних, організаційних, корпоративних 
цінностей на спрямованість процесів та, відповідно, очікувань щодо результатів діяльності економічних 
суб’єктів, при цьому існуючий категоріальний ціннісний простір економічних досліджень є недостатнім для 
змістовного пояснення такого взаємозв’язку, що зумовлює звернення та концептуального базису визначення 
цінності у загальнонауковому дискурсі – теорії аксіології.  

Аксіологічний зміст цінності характеризується філософами як складний, комплексний феномен, що 
розкривається на основі її взаємозв'язку з емоційною, вольовою, інтелектуальною, соціальною та іншими 
найважливішими сферами життєдіяльності суб'єкта. Сутнісна природа цінності є двоїстою, суперечливою та 
включає суб'єктно-об'єктний, раціонально-ірраціональний, ідеально-матеріальний, чуттєво-змістовний 
елементи. Це зумовлює існування різних методологічних підходів до визначення цінності, що випливають, в 
свою чергу, з абсолютизації або переоцінки ролі того чи іншого елементу у її структурі. 

Філософи по-різному описують зміст цінності. Так, у широкому розумінні вона визначається як ідея, 
мета, благо, поведінка, певне суб’єктивне уявлення, у вузькому – як детальна категоризація усіх  визнаних у тій 
чи іншій науці цінностей. Не претендуючи на розгорнутий аналіз філософських підходів до визначення 
цінності, зупинимось на її інтерпретації, яка на нашу думку є такою, що багатоаспектно відображає різні 
погляди та віддзеркалює більш прийнятну позицію у теорії аксіології. Таке визначення цінності можна 
сформулювати як комплекс спрямованих від суб’єкту до об’єктивної реальності вольових, емоційних та 
інтелектуальних переживань, які втілюють у собі найбільш значущі ціле- і змістоутворюючі намагання та 
наміри [16].  Цінність виступає способом поєднання людини та світу, перетворюючи обидві сторони даного 
відношення у напрямок належного. У такій інтерпретації цінність виступає як феномен творчості, що полягає у 
продукуванні творчих новоутворень у сфері значень та змістів, які зумовлюють суб’єктивні переживання.  

Представлена інтерпретація цінності дозволяє виділити змістовні рівні, у яких відбувається поєднання і 
реалізація суб'єктивного та об'єктивного, матеріального та ідеального, раціонального та ірраціонального 
джерел, які сьогодні є базовими, з точки зору вивчення феномену цінності незалежно від наукового погляду та 
напрямку її філософського вивчення. Такими рівнями є значущість, зміст, переживання (рис. 1). Таким чином, 
праксеологічний аспект розкриває емпіричну форму існування економічної цінності у споживчому, 
виробничому та ринковому аспектах на основі взаємозв’язку категорій «корисність», «витрати», «ціна». 
Аксіологічна проблематика доповнює структуру економічної цінності такими елементами як зміст, значення, 
переживання та розкривається у соціальному, когнітивному, культурному, ін. аспектах діяльності суб’єкту, що 
пояснює мотиви, цілі діяльності та логіку прийняття і реалізації господарських та управлінських рішень. 
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Рис. 1. Логіка взаємозв’язку аксіологічних характеристик цінності 

Джерело: формалізація авторського бачення 
 
Важливо зауважити, що представлений складний синтетичний характер економічної цінності не 

потрібно зводити до суми її структурних компонентів, так як вони визначають зміст у цілісності взаємозв’язку 
та взаємовпливу, тобто знаходяться не у механічному, а органічному зв’язку. 

Висновки. Імплементуючи представлену змістовну структуру економічної цінності у логіку 
дослідження капіталізації доцільно говорити про розширення категоріального простору, у якому відбувається 
пояснення сутнісної природи капіталізації, що дозволяє пояснити сучасну специфіку капіталотворення, яка за 
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постіндустріальних умов економічного розвитку виходить за межі дослідження виключно в аспектах грошового 
накопичення капіталу та змін ринкової вартості. Специфічними цінностями суспільства ХХІ ст. стали 
інформація, знання, інтелект. Ціннісна природа інформації є «результатом трансформації за нових умов 
цінності істини та знань» [16, с. 140]. Знання у сучасному суспільстві суттєво відрізняється від класичного його 
розуміння в силу тісного зв’язку до технологічного, управлінського та фінансового контексту. Теж саме 
відбувається з ціннісним статусом інтелекту, який за сучасних умов розвитку став актуальним у ринковому 
контексті. Науковці та практики наголошують на значущості «інтелектуалізації та соціалізації бізнесу», 
«організаційного інтелекту». Набувають високого рівня  цінності соціальний  капітал, інтелектуальний 
потенціал, як ключові фактори отримання економічних вигід [17]. 

У такій змістовній постановці пояснення такого елементу розширеного ланцюжка капіталотворення, як 
можливості, пов’язано з тим, що за постіндустріальних умов економічного розвитку ключовим ресурсом 
успішної діяльності економічних суб’єктів стають знання, які  є невіддільними від людини та, відповідно, 
мають безпосередній зв’язок із цінностями. Питання взаємозв’язку цінностей та знань є методологічним у 
теорії філософії, на основі якого відбувається конструювання будь-якої концепції в області гуманітарних знань. 
Цінності не є знаннями, але вони є виразом переваг суб’єкту, які формуються та визначаються на основі певної 
інформації і відображають інтелектуальні властивості суб’єкту. Усвідомлення змістів та надання їм значущості 
залежить від знань суб’єкту про об’єкт, відповідно, визначає напрямок його впливів та активностей 
(діяльності). У такій інтерпретації використання ресурсів  як засобів стає можливим лише за умови знань 
суб’єкту, щодо можливостей їх продуктивного використання. Тобто мова йде про те, що без знань (поки не 
визначено можливостей) жоден ресурс не є засобом для реалізації поставлених цілей. Тобто, у елементному 
ланцюгу капіталотворення відбувається зміщення акценту з розуміння ресурсів як «результату минулої 
діяльності» на «можливості1 майбутнього розвитку», що піднімає досліджувану проблематику на стратегічний 
рівень та повністю корелює із глобальними тенденціями суспільного розвитку у ХХІ ст. 
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