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Тема: Натуральна форма суспільного виробництва, умови її виникнення, 

основні риси та історична обмеженість. Товарна форма виробництва. Її генезис, сутність та 

основні риси. 

 

Історично первинною формою господарської діяльності людини є натуральна 

форма. Вона виникла в глибоку давнину, в період існування первіснообщинного устрою, 

коли люди вже не могли задовольнитися тими продуктами, які брали безпосередньо у 

природи, і почали займатися землеробством, а згодом – і тваринництвом. Натуральна 

форма господарства базується на нерозвинутому поділі суспільної праці. 

Мета натурального господарства – задоволення власних потреб виробника та 

членів його родини. Тут виробник безпосередньо володіє засобами виробництва, які йому 

потрібні для здійснення процесу праці та виробництва засобів існування. Засоби 

виробництва – примітивні (в сільському господарстві це – заступ, мотика, граблі, 

зроблений власними силами плуг тощо, в сфері ремісництва – найпростіший інструмент, 

як правило, власного виробництва). В основі такого виробництва – ручна праця, праця 

малопродуктивна, одноманітна, виснажлива, а результати праці – продукти – не 

набувають суспільної форми, вони створюють фонд життєвих засобів для самого 

виробника, членів його родини і споживаються не після обміну, а після розподілу. Тобто в 

умовах натурального господарства обмін результатами праці, як правило, відсутній, рух 

продуктів здійснюється за схемою виробництво – розподіл — споживання. 

Не випадково натуральне господарство виникає і набуває найбільшого 

поширення в сфері сільського господарства, яке забезпечує людство основною масою 

продуктів, потрібних для його існування. При цьому виробництво сільськогосподарської 

продукції (зерна, овочів, фруктів, соняшникового насіння, винограду, м’яса тощо) 

поєднується з її домашньою переробкою (примітивна домашня промисловість). Інакше 

кажучи, окреме натуральне господарство являє собою уособлений, замкнений, 

самозабезпечуючий гурт людей, а саме натуральне господарство в цілому складається з 

маси роздріблених, відокремлених і однорідних господарських одиниць – окремих родин, 

сільських общин, маєтків. 

У найбільш чистому вигляді натуральне господарство існувало тільки в 

первісному суспільстві, яке ще не знало суспільного поділу праці, обміну і приватної 

власності і було найбільш поширеним в державах Давнього Сходу. В античних 

рабовласницьких державах Європи (Древній Греції, Римській імперії) поряд з 

натуральним господарством вже тоді існували досить розвинені товарні господарства, 

засновані на праці рабів, але вони не відігравали провідної ролі у згаданій системі 

господарювання, яка залишалась переважно натуральною. Натуральне господарство 

також залишається домінуючим в епоху феодалізму, де натуральну форму мав навіть 

прибутковий продукт, що виступав у вигляді багатьох натуральних повинностей.  

Натуральному господарству притаманні традиційність виробництва, постійний 

асортимент продукції, незмінні галузеві пропорції. Сам процес відтворення здійснювався 

без істотних змін на існуючих засадах протягом століть і виступав для виробників як 

обов’язкова, освячена звичаєм господарська норма. 



Отже, аналіз основних рис натуральної форми господарювання дає змогу 

характеризувати цю форму як: 

1) замкнену, консервативну, примітивну систему економічних відносин, в якій були 

відсутні змагальність між виробниками, стимули до удосконалення знарядь праці і 

підвищення її продуктивності; 

2) таку, джерелом функціонування якої є ручна праця, її матеріальною основою – 

найпростіші знаряддя праці та рутинна техніка; 

3) форму, для якої притаманний прямий економічний зв’язок (обминаючи обмін, через 

розподіл) між виробництвом і споживанням, що не спонукало виробників окремих 

господарств до обміну досвідом, до зниження витрат 

виробництва;  

4) таку, що гальмувала становлення та розвиток різних форм власності (зокрема, такої 

ключової як приватна), що, в свою чергу, позбавляло людину можливості реалізувати 

власний інтерес, реалізувати себе як особистість; 

5) форму, яка не сприяла подальшому розвитку, поглибленню суспільного поділу праці, 

підвищенню її продуктивності, не створювала умов до задоволення постійно зростаючих 

потреб людини. 

Тому цілком обґрунтовано можна дійти висновку, що натуральна форма 

суспільного господарства не має майбутнього, перспектив до подальшого розвитку і є 

формою історично обмеженою. 

Ось чому закономірно, що на зміну натуральній формі господарювання приходить 

товарна, яку слід розглядати за своїм змістом як протилежну натуральній. Умови для 

такого переходу поступово виникають в надрах самого натурального господарства. Це 

відбувається шляхом поширення товарно_грошових відносин, перетворення натуральної 

феодальної ренти в грошову, позбавлення людини від кайданів прямої залежності від 

феодала. 

Проте натуральна форма господарювання не зникає повністю, а тривалий час 

співіснує поряд з товарною. Особливо це спостерігається в країнах, що розвиваються, де 

товарні, ринкові відносини ще не набули домінуючого характеру.  

Отже, з’ясуємо сутність товарної форми господарства, яка прийшла на зміну 

натуральній, визначимо її основні риси та рушійні сили розвитку. 

Безперечно, що безпосередньою матеріальною основою виникнення та розвитку 

товарного виробництва є загальний та частковий поділ праці, що обумовлює єдино 

можливий шлях взаємозв’язку окремих сфер виробництва, перетворення їх у сукупний 

відтворювальний комплекс – обмін продуктів праці як товарів. 

Проте, виявляється, що для виникнення та подальшого розвитку товарного 

виробництва такої умови як суспільний поділ праці, спеціалізація виробників на 

виготовленні окремих товарів недостатньо. 

Необхідно, щоб виробник був економічно незалежним, економічно уособленим 

(відокремленим), щоб він мав змогу самостійно вирішувати, яку саме продукцію йому 

виробляти, які засоби виробництва і ресурси використовувати, як виробляти, а також 

привласнювати результати виробництва. Водночас виробник повинен нести повну 

відповідальність за своїми зобов’язаннями, обумовленими процесом виробництва. 

Така економічна уособленість (відокремленість) виробників можлива лише за 

наявності приватної власності, насамперед, приватної власності на засоби виробництва. 

Саме ця форма власності дозволяє людині самостійно, на власний ризик вирішувати всі 

питання, пов’язані з організацією та здійсненням виробництва конкретного товару (групи 

товарів), найбільш повно реалізувати свої здібності, проявити ініціативу і як наслідок – 



відчути себе справжнім господарем. Ось чому процес становлення і розвитку товарного 

господарства нерозривно пов’язаний з появою і розвитком приватної власності.  

Отже, товарне виробництво являє собою таку суспільну форму господарства, в 

умовах якої продукти виготовляються не для власного споживання виробником та 

членами його родини, а для споживання іншими виробниками, тобто воно спрямоване на 

задоволення суспільних потреб, і реалізація цих продуктів відбувається на ринку шляхом 

купівлі-продажу. 

Воно докорінно відрізняється від натурального господарства, є його 

антиподом і характеризується такими рисами як: 

1) товарне господарство – господарство відкритого типу: виробники постійно прагнуть 

збільшити обсяги своєї діяльності, розширити кордони обміну результатами своєї праці 

(товарами); 

2) оскільки межі товарного виробництва і обміну неухильно розширюються, то воно 

поступово охоплює всі сфери життєдіяльності людини, товарами стають всі продукти 

праці, товаром стає навіть сама здатність людини до праці – робоча сила; 

3) товарне виробництво сприяє реалізації власного інтересу кожної людини, яка бере 

участь у ньому; більш того воно стає передумовою реалізації здібностей людини, дозволяє 

їй відчути себе особистістю; 

4) змагальність (конкуренція) виробників в умовах товарного виробництва постійно 

вимагає від них удосконалювати знаряддя праці, використовувати нові предмети праці, 

накопичувати передовий досвід та обмінюватись ним, здійснювати пошук нових форм 

організації виробництва і все вищезазначене підпорядкувати єдиній меті – зменшенню 

витрат виробництва, підвищенню продуктивності праці з метою збільшення прибутку 

(доходу); 

5) товарне виробництво – виробництво динамічне, воно створює найбільш сприятливі 

умови для використання досягнень НТП, новітніх технологій, а це – неодмінна гарантія 

його подальшого розвитку, історичної перспективи; 

6) нарешті, не можна не відзначити, що товарна форма організації суспільного 

виробництва не тільки сприяє прискореному розвитку продуктивних сил, а й закладає 

матеріальні основи для прогресивних змін у надбудові суспільства, бо ця система за своєю 

суттю демократична і вимагає, щоб її обслуговували також демократичні інститути 

державного управління, в тому числі ті, які спрямовані на захист прав і свобод людини. 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити конспект та  письмово дати відповіді 

на наступні питання: 

1. Загальний та частковий поділ праці. 

2. Розвиток товарних відносин в античних рабовласницьких державах Європи.  

 

 

 

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

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни». 
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