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МОВА ЯК ГРОМАДСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ТОВАР 

У статт і с т а в и т ь с я питання про в ідношення мови до категор ій економіки. П ідтримано розуміння мови 
як гуманітарного кап італу . З р о б л е н о спробу довести слушність розгляду мови через економічну категорію 
товару з і встановленням ряду особливостей , які д о з в о л я ю т ь т р а к т у в а т и мову як громадський гуманітарний 
товар. 
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У сучасному мовознавстві мова досить детально розглядається у зв ' я зку з такими науками, 
як психологія, соціологія, етнологія, націологія, інформатика, семіотика та ін., однак і досі за-
лишається нез 'ясованим відношення мови до економічних категорій, через те що мова за своєю 
природою вважається «неекономічним» феноменом. Економічні питання лінгвістики, за винятком 
лише праць деяких зарубіжних фахівців (переважно економістів), не стали предметом вивчення 
ні в Україні, ні за рубежем, а тому становлять неабияку актуальність. 

Головне з економічно релевантних питань — чи є мова товаром? Позитивна відповідь на 
нього в ідразу робить мову предметом економічного вивчення, перекидаючи надійні містки з 
лінгвістики до економічної науки. Істотною перешкодою в розвитку економічного аналізу мови 
є відсутність надійно вибудованої методології економічного аналізу a priori «неекономічних» 
феноменів [5:5]. Тому нижчеподані міркування слід розглядати лише одним із перших пробних 
підступів до розв ' я зання проблеми. 

Сучасні економічні вчення не дають однозначної відповіді на питання: що таке товар. Існують 
три теорії: трудова теорія вартості [1:81—83], теорія граничної корисності [2:309—310] і теорія, 
що синтезує обидва ці підходи. 

У загальному плані товар — це різновид капіталу як будь-якої матеріалізованої в минулому 
і теперішньому праці, що має вартість. Матеріальний капітал — це і будь-які товари, і засоби 
виробництва, і гроші і т. ін. На противагу матеріальному капіталу досить давно висувають по-
няття гуманітарного капіталу, що становить собою сукупність людських вмінь, навичок, знань, 
фізичного та психічного здоров ' я та ін. Саме гуманітарний капітал є д ж е р е л о м породження 
матеріального капіталу. До складників гуманітарного капіталу, безперечно, слід зарахувати й 
мову. Цей факт міг би стати започаткуванням нової теорії мови як гуманітарного капіталу. 

У вужчому плані товар розуміють як продукт праці, що задовольняє певну потребу людини, 
обмежену граничною корисністю, і вироблений для обміну. З вищенаведеного розуміння товару 
випливають такі його чинники: 1) він є продуктом суспільної праці; 2) він має суспільну спо-
живну вартість; 3) його можна продавати і купувати; 4) йому притаманна спадна корисність аж 
до граничної, тобто корисність товару від придбання кожної наступної його порції зб ільшується 
все повільніше аж до межі насичення. 

Як усі ці чинники стосуються мови (термін мова розумітимемо інтегративно: мовна система, 
мовлення/дискурс , мовленнєвий механізм)? 

Перший чинник: продукт суспільної праці. Продукт суспільної праці передбачає, по-перше, 
що в товар було вкладено певну кількість суспільно необхідної праці як свідомої, доцільної 
діяльності людей щодо перетворення та освоєння природних і суспільних сил для задоволення 
людських потреб. Таке розуміння праці дозволяє кваліфікувати мову як її продукт. Тут слід роз-
різняти два аспекти праці: 1) праця, безпосередньо спрямована на створення мови (поліпшення 
членороздільності артикуляції , акти номінації і породження мовних знаків різного рівня); 2) сус-
пільна праця взагалі, що сприяла виникненню людської мови (загальновідома формула: праця 
створила мову). Спочатку ця праця була не цілком свідома, адже мавполюди, які ще не розмов-
ляли, не могли свідомо творити мову як заздалегідь запланований продукт. Тут йдеться, звичай-
но, про виникнення людської мови взагалі. Стосовно формування окремих, конкретних мов, що 
відбувалося у пізніший період, елемент свідомого став посилюватися. З виникненням лінгвісти-
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ки ця праця набула більш свідомого характеру, особливо щодо формування літературних мов, 
хоч значний елемент несвідомого, стихійного залишається в розвитку мови й нині. 

По-друге, продукт суспільної праці передбачає існування предмета праці. Матеріально-ре-
човий предмет праці притаманний фізичній праці, тоді як створення мови слід віднести до ро-
зумової праці. Предмет розумової праці нематеріальний, однак як інформаційний феномен він, 
поперше, є ознакою самої людини як цілком матеріального феномену, а по-друге, відбиває об'єк-
тивну реальність. Тому можна стверджувати , що предметом праці в даному випадку є інфор-
маційні структури людини взагалі, її свідомість, мислення, духовний потенціал і т. ін. Це узгод-
ж у є т ь с я з розумінням праці як такої, що впливає на самого виробника, змінюючи його природу. 

З нематеріальності предмета праці, яким є мова, випливає т а к о ж і своєрідність засобів праці. 
У будь-якому разі вирішальну роль у процесі праці відіграє людина, і високорозвинений люд-
ський мозок виступає як основний (а в даному випадку як єдиний) засіб праці. 

Вважаючи мову продуктом суспільної праці, не можна не помічати важливих особливостей 
такого продукту: 1) будучи продуктом суспільної праці мова виступає водночас і як елемент 
продуктивних сил, через те що забезпечує спілкування людей у процесі виробничих відносин; 
2) як продукт суспільної праці мова не має статусу юридичної власності (крім об 'єктів інтелек-
туальної власності , що становлять дискурсні реалізації мови, але не саму мову). Тим не менше, 
мові як колективному суспільному продуктові притаманні елементи власності , що особливо яс-
краво виявляються в економічних відношеннях між людьми за умов білінгвізму чи мультилінг-
візму з домінуванням однієї мови. 

Другий чинник. М о в а має суспільну споживну варт ість , бо за своєю природою люди не 
м о ж у т ь обійтися без неї: вона є засобом спілкування , що становить необхідний компонент 
суспільних виробничих відносин. Щоправда , твердити про мову як продукт суспільних вироб-
ничих відношень між людьми слід із вищевказаними застереженнями. Як і іншим суспільним 
продуктам, мові властива категорія якості. Так, і в культурному, і в економічному аспектах лі-
тературна мова має вищу якість від діалектної, а діалектна — від суржика і т. ін. Дехто вва-
ж а є , що якість мови з а л е ж и т ь т а к о ж від тривалості ї ї історичної традиції та від кількості мов-
ців [3:219]. Різна економічна спроможність як форм існування однієї мови, так і різних мов 
дозволяє говорити і про мінові пропорції мов, що визначаються співвідношенням попиту і про-
позиції на певну мову у певній ситуації , попри те, що це питання з а л и ш а є т ь с я ще малодо-
сліджене. 

Третій чинник товару — участь у процесах купівлі -продажу — як і четвертий чинник, що 
випливає з першого — спадна корисність, — загалом мові не притаманні. Мову не можна про-
давати і купувати, як інші товари, в тому числі й продукти інтелектуальної власності . 

Проте й тут не все однозначно. З кута зору теорії мови як гуманітарного капіталу вивчення 
другої, третьої і т. д. мови можна розглядати як своєрідне інвестування: плата за навчання, 
придбання підручників, словників, навчальних комп 'ютерних програм і т. д. [5:7]. Тому мова 
може стати предметом купівлі-продажу як різновид послуги, пов 'язаної з вивченням мови, так 
само як платною послугою є навчання водити автомобіль чи користуватися аквалангом і т. д. 
Найкращою аналогією тут є, мабуть, плата за підімкнення до Інтернету, адже властивості мови 
дозволяють розглядати її як засіб створення мережі. Знання тієї чи іншої мови (мов) уможлив-
лює індивідуальне спілкування з величезною кількістю осіб і розширює мережу можливих взає-
модій (працевлаштування, капіталовкладення, торгівельні операції, культурну активність, обмін 
важливою інформацією різного роду і т .д . ) . Вивчення мови в цьому с е н с і — це прилучення до 
мережі і перетворення на її частину, кожен член якої, отримуючи користь від мережі , задоволь-
няє потреби інших її учасників [4]. Саме в такому аспекті мову можна в в а ж а т и предметом 
купівлі-продажу. Тоді відразу розпочинає діяти й закон спадної корисності. 

Розгляд усіх головних чинників товару показує, що всі вони притаманні мові, проте не по-
вною мірою, а з рядом обмежень та застережень . Це дає підстави припустити: якщо мова є 
товаром, то це товар особливого кшталту. Тільки штучно створені мови, в тому числі й мови 
програмування, наприклад, ельюнді, Basic, C, C++, Pascal , можна розглядати як товар у повному 
розумінні. 

Природна ж мова як товар має цілий ряд особливостей, на яких ми стисло зупинимося у 
зв ' я зку з викладеними вище міркуваннями. 

Кожен товар, як у ж е згадувалося, має споживчу вартість, отже , може бути використаний 
споживачем. При цьому кількість спожитого товару одним споживачем зумовлює зменшення 
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загальної кількості товару, з чого випливає зменшення можливості використання товару іншими 
споживачами. Іншими словами, кожен товар являє собою подільну споживчу кількість. У при-
кладанні до споживання мови та послуг, пов 'язаних з використанням мови, зменшення доступу 
до такого товару не спостерігається , що характеризує мову як специфічний товар з ознакою 
неподільності споживання. Саме неподільність споживання мови як товару та його цілковита 
доступність для будь-якого члена того чи іншого лінгвосоціуму дозволяє кваліфікувати мову як 
громадський товар [4]. 

Однак, на нашу думку, релевантною ознакою громадського товару є не тільки неподільність 
споживання. 

Вище зазначалося , що у мові, як продукті суспільної праці, міститься значний елемент не-
свідомого, стихійного. Створення товарного продукту в ідбувається внаслідок свідомої, цілеспря-
мованої діяльності людини. Мова ж як продукт містить і свідомий, і несвідомий елементи, що 
змушує трактувати мову як особливий продукт суспільної праці з несвідомим елементом (або з 
низьким рівнем свідомого елемента) . Це ще одна релевантна ознака мови як громадського то-
вару. 

Наступною такою ознакою є відносність якості мови. Якісні властивості будь-якої мови зав-
жди повністю забезпечують комунікативні потреби певного лінгвосоціуму чи його частини. Це 
торкається як мов високорозвинених народів, наприклад, англійської і французької , так і мов 
народів із нижчим рівнем загального розвитку, наприклад, мови народів Папуа — Нової Гвінеї, 
аборигенів Австралії . За умов, коли виникає потреба в адекватному відображенні суспільного 
прогресу у зв ' я зку з науково-технічними, економічними, культурними та ін. досягненнями, мова, 
як відкрита система, відразу реагує на це, насамперед, на лексичному рівні, що призводить до 
поліпшення її якості і у приведення її у відповідність із зрослими потребами лінгвосоціуму. 

Але при порівнянні однієї мови з іншою можна відзначити більше багатство словника, більше 
багатство стилів, розвиненішу термінологічну лексику, більшу перешкодостійкість і т. ін. Сту-
пінь якості мови в даному разі з алежить переважно не від внутрішніх, а від зовнішніх причин — 
загального економічного і культурного розвитку певного народу. 

Кваліфікація мови як громадського товару п ідтверджується ще й тим, що мова не має ста-
тусу юридичної власності, а тому не підлягає звичайним законам купівлі-продажу. Модель мови 
як зовнішньої мережі — це громадське трактування купівлі-продажу. 

Інші переважно в ж е зазначені особливості мови як товару становлять другу групу релевант-
них ознак. Такими ознаками є: перетин предмету праці з засобом праці (інформаційні структури 
людини і високорозвинений людський мозок), перетин продукту суспільної праці з елементами 
продуктивних сил, зумовленість мінових пропорцій мов як економічними, так і неекономічни-
ми причинами. Ці характеристики мови як товару можна об 'єднати у визначенні «гуманітар-
ний товар», що передбачає забезпечення ним розвитку індивіда саме як людини у повному ро-
зумінні. 

Таким чином, особливості природної мови як товару визначаються двома групами реле-
вантних характеристик: 1) громадський товар (неподільність споживання, продукт суспільної 
праці з несвідомим елементом, відносність якості, позбавленість статусу юридичної власності) 
і 2) гуманітарний товар (перетин предмета праці з засобом праці, перетин продукту суспільної 
праці з елементами продуктивних сил, економічно-неекономічна зумовленість мінових про-
порцій). 

Мову не можна визначити як товар у ряді інших матеріальних та інтелектуальних товарів. 
Мова є товар особливого кшталту, який можна окреслити терміном «громадський гуманітарний 
товар». Таке розуміння мови, з одного боку, дозволяє розглядати мову в зв ' я зку з категоріями 
економіки, з іншого боку, дозволяє врахувати особливість мови як товару, а отже, і особливість 
взаємодії економічних категорій із мовою. 
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ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА І СОЦІОЛІНГВІСТИКИ 

А. И. Бондар 
ЯЗЫК КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ТОВАР 
В статье поднимается вопрос об отношении языка и категорий экономики. Поддержано понимание языка как 

гуманитарного капитала. Сделана попытка доказать правомерность взгляда на язык как на экономическую 
категорию товара с выделением ряда особенностей, которые позволяют трактовать язык как общественный 
гуманитарный товар. 

Ключевые слова: теория языка, социолингвистика, капитал, товар. 

O. I. Bondar 
L A N G U A G E A S P U B L I C A N D H U M A N I T Y G O O D S 
In the article the quest ion about relat ions of l anguage and categories of economics has been regarded. Under-

s t and ing of language as human i ty capital has been suppor ted. The human i ty capital l anguage unde r s t and ing has 
been suppor ted. The author tries to argue in favor of solidity of the economic category goods view on language. 
A number of peculiarit ies make it possible to interpret l anguage as public and h u m a n goods. 

K e y words : theory of language, sociolinguistics, capital, goods. 


