
09.09.2022 

Група М-1 

Предмет «Економічна теорія та аналіз» 

Урок 17-18 

Тема: Товар-основний елемент товарного господарства. Характеристика праці, що 

створює товар  

 

Мета: ознайомити здобувачів освіти із сутністю поняття «товар», його значення у 

розвитку товарного виробництва; вивчити характеристики праці, що створює товар.   

 

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 (заздалегідь) – 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 ви- 

ступає 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. 

При цьому слід мати на увазі, що категорія «споживча вартість» може розглядатись з 

різних сторін. 

По-перше, як складова частина, носій матеріального багатства людства незалежно від того 

чи іншого суспільного ладу. Справді, існування людства неможливе без наявності корисних речей, 

споживчих вартостей, які йому вкрай необхідні для задоволення різноманітних потреб. Деяку 

частину цих речей люди отримують безпосередньо від природи в готовому вигляді, проте основна їх 

маса є результатом суспільного виробництва і в міру його вдосконалення одні споживчі вартості 

зникають, з’являються інші. Так, давно минули ті часи, коли кам’яне вугілля, газ, нафта, 

деревина використовувались лише як паливо, нині вони – основна сировина для хімічної 

промисловості, яка виробляє з них десятки тисяч найменувань різних споживчих вартостей.              

По-друге, споживча вартість може розглядатись як річ, що має певні фізико-хімічні 

властивості. У цьому випадку разі – об’єкт вивчення спеціальної науки – товарознавства, науки, 

що з’ясовує певні корисні якості речей, які здатні задовольнити потреби людей. 

По-третє, споживча вартість може розглядатись як категорія економічна, як носій певних 

суспільних відносин, що виникають між людьми в процесі виробництва, обміну та споживання 

цих споживчих вартостей. В даному разі споживча вартість – предмет вивчення економічної 

теорії. Виявляється, що споживча вартість як економічна категорія є носієм мінової вартості, а 

саме здатності одних товарів обмінюватись у певних кількісних пропорціях на інші товари. 

Звичайно, як споживчі вартості товари не можуть бути об’єктом для порівняння (не можна, 



наприклад, порівняти шкарпетки та черевики), бо вони мають задовольняти різні потреби людей, 

проте завжди їх можна обміняти в певному кількісному співвідношенні (наприклад, одну пару 

черевиків на 30 пар шкарпеток, чи костюм на 5 пар черевиків). Це кількісне співвідношення – про- 

порція, в якій одна споживча вартість обмінюється на іншу, розглядається економічною теорією як 

окрема економічна категорія – мінова вартість товару. Оскільки один і той же товар може 

обмінюватись в різних пропорціях на інші товари, це доводить ту обставину, що даний товар має 

не одну, а багато мінових вартостей, і при цьому мінові вартості можуть заміщувати одна одну, що 

свідчить про те, що вони рівновеликі. Звідси випливає, що різні мінові вартості одного товару 

відбивають дещо однакове, що містить кожна з них.  

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. Ось чому вартість не 

можна побачити, відчути на дотик (вона проявляється лише в процесі обміну товарів на ринку), 

ось чому відносини між людьми в процесі обміну зовні прибирають форму відносин речей, 

товарів, тобто проявляються як відносини між людьми, що при- криті речовою оболонкою. 

Таким чином, товар виступає як єдність споживчої вартості та вартості. Ця єдність полягає 

в тому, що товаром не може бути річ, яка не має вартості (повітря, вода та ін.), а також річ яка не 

є споживчою вартістю (не має користі, не придатна задовольнити якісь потреби людей). Проте цій 

єдності притаманна суперечність, бо річ може бути споживчою вартістю, але не бути вартістю. 

Водночас річ не може бути вартістю, не маючи споживчої вартості, бо якщо вона не здатна 

задовольнити якусь потребу людини (люди не визнають її як споживчу вартість, відмовляються 

купити), то тим самим вони не визнають і працю, яка була витрачена в процесі виробництва цієї 

речі, вважаючи, що вона є не корисною, не потрібною. 

Вищезазначена двоїста природа товару (єдність споживчої вартості та вартості) 

визначається двоїстим характером праці виробників, які створюють товари. Якщо 

проаналізувати працю будь-якого товаровиробника з точки зору її змісту та форми, в якій вона 

здійснюється, то, справді, ця праця, з одного боку, — це витрати людської робочої сили (витрати 

фізичної та розумової енергії), праця взагалі, незалежно від її конкретних форм; такі витрати 

лежать в основі самої праці, є її змістом, а з другого – це праця корисна, що створює певні 

споживчі вартості; така праця має певні, тільки їй притаманні риси, тобто здійснюється в 

конкретній, специфічній формі. Будь-яка споживча вартість (крім її видів, які існують в 

готовому вигляді в природі) завжди є результатом цілеспрямованої праці виробника, і наявність 

великої множини споживчих вартостей обумовлена різними формами, різною якістю праці, що 

витрачена на їх виробництво. Ось чому, визначаючи ту чи іншу форму та якість праці того чи 

іншого виробника, ми можемо чітко визначити його спеціалізацію, розпізнати товар, який він 

виробляє (швець – черевики, чоботи, коваль – металовироби, металург – метал, учитель – 

передає знання тощо). 

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. Зазначені риси, взяті разом, визначають, ідентифікують той чи інший 



вид конкретної праці. 

Наскільки різноманітні споживчі вартості, покликані задовольняти потреби людей, настільки 

різноманітні і види конкретної праці. Ці види конкретної праці, а також споживчої вартості, що 

створюються ними, не слід розглядати як щось постійне: в міру розвитку продуктивних сил 

суспільства, зростання потреб людини з’являються нові види конкретної праці, нові споживчі 

вартості, а попередні відмирають. 

Отже, абстрактна праця (витрати людської робочої сили взагалі), яка є джерелом 

виготовлення певного товару, що надає можливість зіставити його з іншими товарами, створює 

вартість товару. При цьому слід мати на увазі, що абстрактна праця — це не просто витрати енергії 

людини, а історично визначена форма суспільної праці, економічна категорія притаманна 

товарному виробництву.  

Інакше кажучи, загальною властивістю всіх товарів є те, що в них містяться певні частки 

уречевленої в них абстрактної праці. Звідси висновок, що абстрактна праця – єдине джерело 

і субстанція вартості і проявитись вартість може лише в процесі обміну через мінову вартість, 

бо саме в процесі обміну з’ясовується, що товаровиробники працювали один на одного, що 

праця кожного з них – частка сукупної суспільної праці. Ось чому абстрактна праця, що 

знайшла відбиток у величині вартості кожного товару визначає економічні відносини між 

товаровиробниками, тобто є економічною категорією саме товарного господарства. 

Як бачимо, вартість товару – категорія складна, багатопланова, динамічна і відіграє 

надзвичайно велику роль у процесі становлення та функціонування товарної форми господарства.  

 

 
 

 

 

Домашнє завдання: 

1) Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити конспект. 

2) Дати визначення понять: уречевлена праця, виробник, споживач, категорія. 

 

 

 

 

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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