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ПП
о ста но вка проб ле ми та її зв’язок з
важ ли ви ми на уко ви ми і прак тич ни ми
зав дан ня ми. Од ним із ви зна чаль них
чин ни ків доб ро бу ту су спіль ства су час -
на еко но міч на на ука вва жає здат ність

ін сти ту тів і ме ха ніз мів роз по ді лу на бли жа тись до
від по від но сті між внес ком лю ди ни (фір ми, га лу зі) в
при мно жен ня су спіль но го доб ро бу ту й роз мі ром її
ви на го ро ди. Що до най ма них пра ців ни ків, за леж -
ність між ре зуль та та ми ді яль но сті окре мої осо би або
пев ної про фе сій ної гру пи і об ся га ми до хо дів опо се -
ред ко вує ть ся пе ре важ но че рез за ро біт ну пла ту. Кар -
ди наль ні змі ни зміс ту й умов пра ці знач ної час ти ни
най ма них пра ців ни ків на ета пі фор му ван ня по стін -
дус трі аль ної еко но мі ки, про це си «роз ми ван ня» ста -
ту су най ма но го пра ців ни ка і на бут тя пред став ни ка -
ми цієї гру пи ба га тьох рис, функ цій і пов но ва жень,
що в ін дус трі аль но му су спіль стві вва жа лись при та -
ман ни ми влас ни кам за со бів ви роб ниц тва і під при єм -
цям, на на шу дум ку, ви ма гають пе ре ос мис лен ня ба -
га тьох по ло жень нео кла сич ної тео рії роз по ді лу. Зок -
ре ма, сфе ра, де ди фе рен ці ація опла ти пра ці різ них
ка те го рій пра ців ни ків по яс нює ть ся від мін нос тя ми в
гра нич но му про дук ті, сут тє во ско ро чує ть ся із по ши -
рен ням пе ре важ но ро зу мо вої пра ці, що до якої проб -
ле ма тич но вста но ви ти функ ціо наль ну за леж ність
між мас шта ба ми ви трат пра ці і об ся га ми про дук ції.

Від по від но ви ма гає адап та ції до су час них умов і те за
про здат ність рин ко вих ме ха ніз мів роз по ді лу фак то р -
них до хо дів, зок ре ма за ро біт ної пла ти, за охо чу ва ти
до під ви щен ня ін ди ві ду аль ної си ли пра ці і спря мо -
ву ва ти влас ни ків цьо го ре сур су до осе ред ків най -
більш ефек тив но го йо го ви ко рис тан ня. Мож на ілюс -
тру ва ти ак ту аль ність цієї проб ле ми, на га дав ши про
су спіль ний ре зо нанс, що ма ла ін фор ма ція про ви со кі
роз мі ри бо нус них ви плат топ �ме не дже рам фі нан со -
вих ус та нов на тлі роз гор тан ня еко но міч ної кри зи,
се ред при чин яких на зи ва лись і рі шен ня, прий ня ті у
фі нан со во му сек то рі. В цій стат ті до слі джую ть ся
проб ле ми, по в’яза ні з не до стат ньою діє віс тю сти му -
лів, що в умо вах по ши рен ня пе ре важ но ро зу мо вої,
ін фор ма цій ної пра ці спо ну ка ти муть пев ну про фе сій -
ну гру пу ви ко ну ва ти влас ти ві для неї тру до ві функ -
ції з най ви щою ефек тив ніс тю що до при мно жен ня
су спіль но го доб ро бу ту.

Ана ліз остан ніх до слі джень і пуб лі ка цій та ви -
зна чен ня не ви рі ше ної час ти ни проб ле ми. Від но си -
ни, що ви ни ка ють че рез роз по діл до хо дів, та про це -
ду ри й пра ви ла, що ви зна ча ють за леж ність роз мі рів
ви на го ро ди від па ра мет рів еко но міч ної ді яль но сті,
роз гля да ють ся віт чиз ня ни ми на уков ця ми як в кон -
тек сті мо ти ва ції осо би чи су спіль ної гру пи до про -
дук тив ної пра ці, так і в зв’яз ку з проб ле мою ефек -
тив но го роз по ді лу ре сур сів. В. Д. Яку бен ко роз гля -

Проб ле ми до слі джен ня сис те ми
мо ти ва ції най ма ної пра ці 

в умо вах ста нов лен ня 
по стін дус трі аль но го су спіль ства

Ю. ЗА ЙЦЕВ,
док тор еко но міч них на ук

Д. ВЕР БА,
кан ди дат еко но міч них на ук

Ки їв ський на ціо наль ний еко но міч ний уні вер си тет ім. Ва ди ма Геть ма на
В ста ті до слі дже но вплив су час них змін зміс ту пра ці на сис те му мо ти ва ції пер со на лу, уточ не но сфе ру ко рект -

но го за сто су ван ня тео рії гра нич ної про дук тив но сті для по яс нен ня ди фе рен ці ації за ро біт ної пла ти та здійс не но
ін сти ту ціо наль ний ана ліз за леж но сті осо бис тих до хо дів від внес ку ін ди ві да в при мно жен ня су спіль но го доб ро бу ту.

В ста тье изу че но вли яние со вре мен ных из ме не ний со дер жа ния тру да на сис те му мо ти ва ции пер со на ла, уточ -
не на сфе ра кор рект но го при ме не ния тео рии пре дель ной про из во ди тель но сти для по яс не ния диф фе рен ци ации за -
ра бот ной пла ты и про ве ден ин сти ту цио наль ный ана лиз за ви си мо сти лич ных до хо дов от вкла да ин ди ви да в при -
умно же ние об ще ствен но го бла го со стоя ния.

The influence of modern changes in maintenance of labour on the system of personnel motivation is studied in the arti-
cle, and the sphere of correct application the theory of the marginal productivity for explanation of wages differentiation
is specified. The analysis of dependence between personal incomes and individual efforts to the increasing of public wel-
fare is conducted.

Клю чо ві сло ва: пра ця, мо ти ва ція, ди фе рен ці ація за ро біт ної пла ти, ін те лек ту аль на пра ця.
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дає пра цю як один з ос нов них ін сти ту тів су спіль -
ства, під крес лю ючи важ ли вість і ра ди каль ність
онов лен ня як зміс ту й умов пра ці знач ної час ти ни
най ма них пра ців ни ків, так і від но син, що скла даю -
ть ся в су спіль стві з при во ду фор му ван ня, роз по ді лу
і ви ко рис тан ня осо бис ті сно го ре сур су та ме ха ніз мів
(ін сти ту тів) узго джен ня еко но міч них ін те ре сів
учас ни ків цих про це сів1. Ав то ри під руч ни ка з еко -
но мі ки пра ці, ха рак те ри зу ючи від мін но сті оцін ки
ре зуль та тів пра ці на по стін дус трі аль но му ета пі роз -
вит ку люд ства, ствер джу ють, що адек ват на умо вам
ін дус трі аль ної еко но мі ки сис те ма еко но міч них по -
каз ни ків до пов ню єть ся ви ко рис тан ням про це дур
екс перт них оці нок, да них со ціо ло гіч них до слі -
джень2. Се ред при біч ни ків ін сти ту ціо наль ної ме то -
до ло гії до слі джен ня еко но міч них про це сів ус та ле на
дум ка, що за ко но мір но сті ру ху най ма ної пра ці й за -
ро біт ної пла ти і в ас пек ті за без пе чен ня за со бів іс ну -
ван ня для най ма них пра ців ни ків, і в ас пек ті за охо -
чен ня до про дук тив ної пра ці й ін вес ту ван ня в на ко -
пи чен ня знань і ква лі фі ка ції, і в ас пек ті спри ян ня
ра ціо наль но му роз по ді лу ре сур сів пра ці не мо жуть
бу ти опи са ні ли ше в ме жах фор маль них мо де лей на
за са дах уні вер саль но сті та мак си маль ної ра ціо наль -
но сті про це дур і пра вил прий нят тя рі шень суб’ єк та -
ми еко но міч ної ді яль но сті3. Знач но транс фор му ва -
лись кла сич ні й нео кла сич ні по гля ди на мо ти ви еко -
но міч ної ді яль но сті і в ро бо тах учених, які до слі -
джу ють проб ле ми су спіль но го ви бо ру. Так, у ві до -
мій ро бо ті Дж. Стіг лі ца мо де лю ван ня про це сів урів -
но ва жен ня ін те ре сів су спіль ства і бю рок ра тії ґрун -
тує ть ся на по ло жен ні про те, що ці льо вою функ ці єю
ді яль но сті бю рок ра та є збіль шен ня мас шта бів влас -
ної ор га ні за ції і при мно жен ня об ся гів ре сур сів, яки -
ми йо му бу де до ру че но роз по ря джа тись4. В пуб лі -
цис ти ці С. Н. Пар кін со на на во дять ся ці ка ві да ні, які
ілюс тру ють па ра лель не ско ро чен ня мас шта бів ро бо -
ти де яких груп дер жав них чи нов ни ків і ви со кі тем -
пи зрос тан ня їх ньої чи сель но сті, що фор му ють яс -
кра во ви ра же ну в дов го стро ко во му пе ріо ді обер не ну
за леж ність між чи сель ніс тю бю рок ра тів і су куп ною
від да чею від їх ньої ро бо ти5. Та ке ба чен ня хо ча і ста -
вить ся під сум нів ба гать ма еко но міс та ми че рез не -
мож ли вість чіт кої оцін ки якос ті управ лін ської ро бо -
ти, але не кон троль ова не роз рос тан ня бю рок ра тії
зга дує ть ся як один із чин ни ків, що об ме жує мож ли -
во сті дер жав но го ре гу лю ван ня спри яти па ре -
то�ефек тив но му роз по ді лу ре сур сів. Та кі об ме жен -
ня ви зна ні своє рід ним ана ло гом «фі ас ко рин ку»
сто сов но дер жав но го ре гу лю ван ня, але ви сло влюю -

ть ся і сум ні ви що до то го, що сфе ра не кон троль ова -
но го і аб со лют но не до ціль но го зрос тан ня ви трат на
за без пе чен ня функ ціо ну ван ня управ лін ських струк -
тур об ме жує ть ся ли ше дер жав ним сек то ром. Ціл ком
ві ро гід ною ви гля дає гі по те за, що при ват ний сек тор
та кож ха рак те ри зує ть ся роз ри вом між ре аль ни ми
про пор ці ями роз по ді лу ре сур сів і ти ми, які від по ві -
да ють ви мо гам еко но міч ної ефек тив но сті і, знач ною
мі рою, са ме че рез не мож ли вість за без пе чи ти від по -
від ність між внес ком управ лін ців у ре зуль та ти ді -
яль но сті фір ми і роз мі ра ми їх ньої ви на го ро ди. То му
сфе ра ко рект но го за сто су ван ня тео рії гра нич ної
про дук тив но сті для по яс нен ня ди фе рен ці ації рів ня
опла ти пра ці різ них про фе сій но�ква лі фі ка цій них
груп ви ма гає по даль шо го до слі джен ня, зок ре ма до -
ціль но уточ ни ти мож ли во сті за сто су ван ня цієї тео -
рії сто сов но пе ре важ но ро зу мо вої пра ці, між мас -
шта ба ми ви трат якої і об ся га ми ви роб ле ної про дук -
ції не ко рект но вста нов лю ва ти без по се ред ню функ -
ціо наль ну за леж ність.

Ме тою стат ті є оцін ка впли ву су час них тен ден цій
ево лю ції ін сти ту ту пра ці (ін те лек ту алі за ція пра ці,
на бут тя тру до ви ми про це са ми твор чо го ха рак те ру,
змен шен ня мож ли во сті оці ню ван ня її ре зуль та тів та
ра ціо наль но сті ор га ні за ції за фор маль ни ми кри те рі -
ями то що) на здат ність за ро біт ної пла ти за без пе чу -
ва ти за леж ність між внес ком пев ної осо би (про фе -
сій ної гру пи, тру до во го ко лек ти ву) в при мно жен ня
су спіль но го доб ро бу ту і роз мі ра ми ви на го ро ди за
та кий вне сок. За ли ша ючись осто ронь дис ку сії про
прин ци по ву спро мож ність ма те рі аль них сти му лів
за охо чу ва ти до дат ко ві тру до ві зу сил ля, ми бу де мо
ви хо ди ти з то го, що не об хід ною умо вою по ши рен ня
про від но го ви роб ни чо го до сві ду та роз ши рен ня
про по зи ції най більш ак ту аль них для су спіль ства
ви дів ре сур су пра ці є за леж ність роз мі рів тру до вої
ви на го ро ди від внес ку та ко го різ но ви ду пра ці в при -
мно жен ня су спіль но го доб ро бу ту.

Ви кла ден ня ос нов но го ма те рі алу стат ті. Уза -
галь нен ня тео ре тич них ос нов еко но міч ної ви на го -
ро ди ре сур су пра ці в ме жах тео рії гра нич ної про дук -
тив но сті і нео кла сич но го син те зу мож на на вес ти за
ро бо тою Мел ві на У. Ре де ра: «По пит фірм на по слу -
гу пев но го фак то ра ви зна чає ть ся (в умо вах чис тої
кон ку рен ції) ви роб ни чою функ ці єю цієї фір ми, ці -
на ми ви роб ле ної нею про дук ції та по слуг різ них
(ви роб ни чих) фак то рів, які во на ви ко рис то вує або
мог ла б ви ко рис то ву ва ти... Згід но з цією тео рією
змі ну від нос ної до лі чин ни ка мож на по яс ни ти ли ше
зсу ва ми гра фі ків ви роб ни чих функ цій та (або) змі -
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на ми у функ ці ях упо до бань до мо гос по дарств, які
по став ля ють фак то рні по слу ги та ку пу ють про дук -
ти»6. Від по від но, в ме жах тео рії гра нич ної про дук -
тив но сті, від об ра же ної в по ло жен нях су час ної нео -
кла си ки, зрос тан ня ін ди ві ду аль ної (для пев ної про -
фе сій ної гру пи) про дук тив ної си ли пра ці впли ва ти -
ме на роз мі ри ви на го ро ди влас ни ка та ко го ре сур су
тією мі рою, якою:
Ø змен шу ва ти ме мож ли вість за мі щен ня йо го

пра ці ка пі та лом;
Ø ско ро чу ва ти ме від мін ність між про дук том пер -

шої і гра нич ної оди ни ці пра ці;
Ø збіль шу ва ти ме аль тер на тив ну цін ність йо го

ро бо чо го ча су.
Для ці лей на шо го до слі джен ня важ ли во, якою мі -

рою нео кла сич не ба чен ня при ро ди тру до вих до хо -
дів і зв’яз ку між зу сил ля ми лю ди ни і роз мі ра ми її
ви на го ро ди мож на ви зна ти адек ват ним з ог ля ду на
ті змі ни, що від бу ва лись у зміс ті пра ці й струк ту рі
за йня то сті про тя гом ХХ ст. Од на з ви зна чаль них
тен ден цій онов лен ня зміс ту пра ці в еко но міч но роз -
ви ну тих кра їнах про тя гом ХХ ст., що ви зна єть ся ни -
ні не од мін ною ри сою і умо вою еко но міч но го роз -
вит ку, — це за мі щен ня пе ре важ но фі зич ної пра ці пе -
ре важ но ро зу мо вою. Крім то го, про тя гом три ва ло го
пе ріо ду ви яв ляє ть ся по зи тив на ко ре ля ція між успі -
ха ми еко но міч но го роз вит ку і по ши рен ням ін фор -
ма цій но го сек то ра еко но мі ки7, яко му, в свою чер гу,
влас ти ва пра ця, ре зуль та ти якої ду же склад но оці -
ни ти як що до фі зіо ло гіч ної і пси хо ло гіч ної важ ко -
сті, так і що до еко но міч ної цін но сті. То му дру га тен -
ден ція онов лен ня зміс ту пра ці, вплив якої на
зв’язок «про дук тив ність — до хо ди» нам здає ть ся
важ ли вим, — по ши рен ня ро зу мо вої пра ці, ре зуль та -
ти якої не ма ють без по се ред ньо го зв’яз ку з ре зуль -
та тив ніс тю ви роб ниц тва, від по від но, що до якої
мож на по ста ви ти під сум нів здат ність ме ха ніз мів
то вар ної (вар тіс ної) оцін ки ро бо ти спо ну ка ти пра -
ців ни ка до три му ва тись су спіль но обу мов ле них
стан дар тів ефек тив но сті та роз ви ва ти влас ні здіб но -
сті для най пов ні шої ре алі за ції влас них мож ли вос -
тей у ство рен ні су спіль но ко рис но го про дук ту.

Від по від но до ви ді ле них на ми тен ден цій онов -
лен ня зміс ту пра ці на да лі спро бу ємо з’ясу ва ти,
по�пер ше, якою мі рою по ши рен ня пе ре важ но ро зу -
мо вої пра ці впли ває на мож ли во сті за сто су ван ня
кон цеп ції гра нич ної про дук тив но сті для по яс нен ня
ру ху за ро біт ної пла ти, по�дру ге, якою мі рою якіс ні
змі ни в струк ту рі ре сур сів пра ці (зок ре ма зрос тан ня
пи то мої ва ги ін фор ма ції) змі ню ють від но шен ня між
ре зуль та та ми пра ці, ви ра же ни ми в при ро сті су -
спіль но го доб ро бу ту (по ліп шен ні за без пе че но сті су -

спіль ства бла га ми), і еко но міч ною оцін кою ре зуль -
та тів та кої пра ці. Зок ре ма чи не зу мов лює ін фор ма -
ти за ція ре сурс но го за без пе чен ня пра ці за гос трен ня
роз ри ву між еко но міч ною оцін кою пра ці й су спіль -
ною ко рис ніс тю її ре зуль та тів, що змен шу ва ти ме
ефек тив ність по ши ре них сис тем ма те рі аль ної мо ти -
ва ції та ви ма га ти ме онов лен ня прин ци пів узго джен -
ня при ват них і су спіль них ін те ре сів по стін дус трі -
аль но го су спіль ства.

Що до пер шо го пи тан ня (мож ли во сті за сто су ван -
ня кон цеп ції гра нич ної про дук тив но сті для по яс -
нен ня ру ху тру до вих до хо дів в умо вах пе ре ва жен ня
ро зу мо вої пра ці) за ува жи мо, що те за про тя жін ня
за ро біт ної пла ти до гра нич но го про дук ту пра ці збе -
рі гає свою ко рект ність, до ки іс нує функ ціо наль на і,
що прин ци по во, тех но ло гіч но обу мов ле на за леж -
ність між чи сель ніс тю за йня тих і об ся га ми ви роб ле -
ної про дук ції. Іс ну ван ня та кої за леж но сті не ви кли -
кає сум ні ву сто сов но ро біт ни ків (пра ців ни ків пе ре -
важ но фі зич ної пра ці), за йня тих в ос нов но му ви -
роб ниц тві; прос те жує ть ся ли ше у дов го стро ко во му
пе ріо ді — сто сов но до по між них ро біт ни ків і ро біт -
ни ків, які об слу го ву ють ос нов не ви роб ниц тво, але
сто сов но пра ців ни ків пе ре важ но ро зу мо вої пра ці,
на на шу дум ку, не ви яв ляє ть ся. Мож на при пус ти ти,
що чи сель ність та ких пра ців ни ків по в’яза на з об ся -
га ми ви роб ниц тва не без по се ред ньо, а че рез чи сель -
ність тих груп пер со на лу, які ви ко ну ють влас не ви -
роб ни чі про це си. Ін ши ми сло ва ми, як що спів від но -
шен ня між чи сель ніс тю різ них про фе сій но�ква лі фі -
ка цій них груп при близ но ста біль на, то функ ціо -
наль на за леж ність між об ся га ми ви роб ниц тва і чи -
сель ніс тю ро біт ни ків ос нов но го ви роб ниц тва озна -
чає прак тич но і функ ціо наль ну за леж ність між об -
ся га ми ви роб ниц тва й чи сель ніс тю всіх ін ших ка те -
го рій пер со на лу. Прос то що до пра ців ни ків пе ре важ -
но ро зу мо вої пра ці (служ бов ців) во на роз па дає ть ся
на дві скла до ві. Пер ша — за леж ність між об ся га ми
про дук ції і чи сель ніс тю ро біт ни ків, яка зу мов ле на
тех но ло гіч но. Дру га — між чи сель ніс тю ро біт ни ків і
чи сель ніс тю служ бов ців, яка зу мов ле на фор ма ми
ор га ні за ції пра ці, але та кож об’ єк тив на, бо вті лює
ви мо ги до ра ціо наль них про пор цій між різ ни ми
про фе сій но�ква лі фі ка цій ни ми гру па ми за пев ної
тех но ло гії. Але на справ ді спів від но шен ня між чи -
сель ніс тю про фе сій но�ква лі фі ка цій них груп на віть
на схо жих за тех но ло гіч ни ми па ра мет ра ми під при -
єм ствах є ду же гнуч ки ми. Ви роб ни чий до свід свід -
чить, що чи сель ність пра ців ни ків пе ре важ но ро зу -
мо вої пра ці ви зна чає ть ся зде біль шо го спе ци фі кою
тра ди цій і зви ча їв у від по від ній су спіль ній гру пі,
тоб то як ре зуль тат фор му ван ня ін сти ту ту пев ної

6 Мель вин У. Ре дер. Аль тер на тив ные тео рии до ли тру да в до хо де / Мель вин У. Ре дер / Ве хи эко но ми че ской мыс ли. Тео рия по тре би -
тель ско го по ве де ния и спро са, Т. 3: Под ред. В. М. Галь пе ри на. — СПб. : Эко ном. шк., 1999.

7 Ми ро вая эко но ми че ская мысль: сквозь приз му ве ков / Под ред. Г. Г. Фе ти со ва, А. Г. Ху до кор мо ва. — М. : Изд�тво МГУ. — Т5. — Ч1. — С. 79.
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про фе сій ної ді яль но сті, але без сут тє во го зв’яз ку із
ви мо га ми тех но ло гіч ної до ціль но сті, що ро бить не -
ко рект ним вклю чен ня до ви роб ни чої функ ції під -
при єм ства чи сель но сті пра ців ни ків пе ре важ но ро зу -
мо вої пра ці. Дійс но, якою мі рою до дат ко вий служ -
бо вець під ви щує про дук тив ність пра ці і гра нич ний
про дукт ро біт ни ків? Якою мі рою змен шен ня чи -
сель но сті служ бов ців змен шить об сяг ви роб ниц тва,
не га тив но по зна чив шись на про дук тив но сті пра ці
ро біт ни ків? Як що для ма ло го і се ред ньо го біз не су
та кі пи тан ня мож на вва жа ти ко рект ни ми, то для ве -
ли ко го гос по дар ський до свід ско рі ше спрос то вує,
ніж під твер джує гі по те зу про щіль ну, об’ єк тив но за -
да ну за леж ність між про дук тив ніс тю пра ці й об ся га -
ми ро бо чо го ча су пра ців ни ків пе ре важ но ро зу мо вої
пра ці, а зна чить — і гі по те зу про мож ли вість об ґрун -
ту ван ня ру ху ви на го ро ди остан ніх змі ною цін но сті
їх внес ку в ство рен ня про дук ту.

От же, що до роз по ді лу до хо ду між влас ни ка ми
різ них фак то рів (у пер шу чер гу — пра ці й ка пі та лу)
гра нич ний про дукт пра ці мож на вва жа ти ос но вою
ви зна чен ня рів ня її опла ти (ос кіль ки про дук тив -
ність пра ці ро біт ни ків фі зич ної пра ці вті лює ре зуль -
та ти ро бо ти служ бов ців і су куп ний фонд зар пла ти
мож на вва жа ти біль шою чи мен шою мі рою від по від -
ним внес ку пра ці в ство рен ня вар то сті). Про те ви ко -
рис то ву ва ти прин цип гра нич ної про дук тив но сті для
по яс нен ня від мін нос тей в опла ті пра ці різ них про -
фе сій но�ква лі фі ка цій них груп нам здає ть ся тим
біль ше не ко рект ним, чим біль ша част ка за йня тих
ви ко нує пе ре важ но ро зу мо ві тру до ві функ ції і чим
мен шою мі рою чи сель ність служ бов ців і ви мо ги до
ефек тив но сті їх ньої ро бо ти за даю ть ся жорст ки ми
ви мо га ми ра ціо наль них форм ор га ні за ції пра ці.

Ін фор ма ти за ція ви роб ниц тва, на дум ку ба га тьох
на уков ців (зок ре ма, А. Гор ца, А. Кор са ні та ін ших),
не прос то змі нює струк ту ру вар тіс но ут во рю ючих
фак то рів, цей про цес уне мож лив лює ви мі рю ван ня й
еко но міч не по рів нян ня ви трат і ре зуль та тів ді яль но -
сті, роз ри ва ючи зв’язок між осе ред ком ство рен ня
про дук ту і влас ніс тю на ви ко рис то ву ва ні при цьо му
ре сур си. Зга да ні ав то ри ак цен ту ють ува гу, по�пер ше,
на спе ци фіч них влас ти вос тях ін фор ма ції, зок ре ма
не ви тра тно сті на дан ня до дат ко во му спо жи ва чу і не -
мож ли во сті ви ді лен ня внес ку окре мо го ін ди ві да (ор -
га ні за ції) у фор му ван ня «за па су» знань, які не кон ку -
рент но ви ко рис то вую ть ся ба гать ма еко но міч ни ми
суб’ єк та ми: «Знан ня в прин ци пі не при дат ні для то -
го, щоб бу ти то ва ром»8. По�дру ге, на зрос тан ні ро лі
не фор ма лі зо ва но го, роз чи не но го в су спіль ній куль -
ту рі знан ня для до сяг нен ня ре зуль та тів окре мих ор -

га ні за цій: «Вже не ви тра че ний на ро бо ту час, а ком -
по нент по ве дін ки і мо ти ва ція ви сту па ють го лов ни ми
фак то ра ми ство рен ня вар то сті»9. Прак тич но ви зна -
чаль ним чин ни ком еко но міч но го успі ху в умо вах ін -
фор ма ти зо ва но го ви роб ниц тва стає ре сурс, що до
яко го не мож ли во за без пе чи ти за леж ність між внес -
ком у при мно жен ня йо го за па су і мас шта ба ми ви го -
ди, от ри му ва ної від йо го за сто су ван ня. Роз мі ри внес -
ку окре мої лю ди ни чи ор га ні за ції в при мно жен ня
куль тур но го ба гат ства су спіль ства і, від по від но, у
під ви щен ня йо го еко но міч ної ре зуль та тив но сті ні як
не по зна чаю ть ся на роз мі рах еко но міч ної ви на го ро -
ди за ді яль ність зі ство рен ня ін фор ма ції, важ ли вої
для ор га ні за ції ефек тив ної взає мо дії ба га тьох еко но -
міч них суб’ єк тів. З ін шо го бо ку, мож ли ві сть ско рис -
та тись та ким за галь но су спіль ним за па сом знань і за -
лу чи ти до своєї ді яль но сті кра щі ре сур си не ви ма гає
здійс нен ня знач них еко но міч них ви трат. Це озна чає
як мож ли вість при влас ню ва ти не об ґрун то ва ні (з ог -
ля ду на цін ність влас но го внес ку в ін фор ма цій не і
куль тур не ба гат ство су спіль ства) до хо ди, так і мож -
ли вість за ли ши тись у гір ших умо вах для осо би чи
ор га ні за ції, що ство ри ла ва го мі пе ре ва ги для ін ших
еко но міч них суб’ єк тів. Зна чу ща для еко но міч ної ре -
зуль та тив но сті ба га тьох фірм ін фор ма ція мо же ство -
рю ва тись і по ши рю ва тись аб со лют но без кош тов но, а
ви со кі до хо ди мо жуть бу ти ре зуль та том штуч но го
об ме жен ня до сту пу до ін фор ма ції, що має до сить по -
мір ну (на віть умов ну з по зи ції тра ди цій них уяв лень
про люд ські цін но сті) спро мож ність спри яти по ліп -
шен ню доб ро бу ту ко рис ту ва чів.

За та ких умов ви зна чен ня роз мі рів опла ти ро зу -
мо вої пра ці, еко но міч на оцін ка ре зуль та тів ді яль но -
сті окре мої осо би чи ор га ні за ції в сфе рі ін фор ма цій -
но го ви роб ниц тва втра чає об’ єк тив ні під ста ви, пе ре -
тво рює ть ся на куль тур но зу мов ле ний про цес узго -
джен ня суб’ єк тив них упо до бань та ви мог. З ура ху -
ван ням зрос тан ня ком по нен ти знань (в то му чис лі
тих, що не є об’ єк том еко но міч но го обі гу) в скла ді
вар то сті будь�якої про дук ції проб ле ма роз ри ву між
ре аль ною цін ніс тю про дук ту для доб ро бу ту спо жи -
ва чів і йо го то вар ною оцін кою на бу ває ак ту аль но сті
й для ма те рі аль но го ви роб ниц тва. Ви прав да ність за -
ро біт ків учас ни ків будь�яко го ви роб ниц тва з точ ки
зо ру на бли жен ня до Па ре то�ефек тив но сті су спіль -
ної еко но мі ки тео ре тич но об ґрун то ву ва лась нео кла -
си ка ми «тя жін ням цін па да ти на твер дий ґрунт ви -
роб ни чих ви трат»10. При цьо му «твер дість» цьо го
ґрун ту збе рі гає ть ся, до ки за ро біт ки учас ни ків ви -
роб ниц тва фор мую ть ся на кон ку рент них рин ках і
ли ше ві дво лі ка ють їх від ви ко рис тан ня влас них

8 Горц А. Зна ние, стои мость и ка пи тал: к кри ти ке эко но ми ки зна ний / А. Горц. — Элек трон ный ре сурс. — Ре жим до сту па:
http://www.intelros.ru/readroom/1970�logos�4�61�2007.html.

9 Там са мо.
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здіб нос тей в аль тер на тив них сфе рах. То ді цей за ро -
бі ток від би ває су спіль но не об хід ні ви тра ти на за лу -
чен ня пра ці по тріб ної для ви роб ниц тва ква лі фі ка -
ції. Але що до все біль шої част ки най ма них пра ців -
ни ків зв’язок між їх пра цею і ре зуль та та ми ви роб -
ниц тва на стіль ки опо се ред ко ва ний, що не до зво ляє
ви зна чи ти «су спіль но не об хід ний рі вень» їх ква лі -
фі ка ції, ін тен сив но сті пра ці, на реш ті ви на го ро ди.
Як що ра ні ше проб ле ма від чу жен ня лю ди ни від ре -
зуль та тів пра ці зу мов лю ва лась її ха рак те ром (від но -
си на ми влас но сті), то те пер — її зміс том, умов ні стю
зв’яз ку між функ ці ями пра ців ни ка і ре зуль та та ми
ді яль но сті ор га ні за ції. При цьо му жод на зі сто рін
со ці аль но�еко но міч ної взає мо дії в та ко му ви пад ку
не мо же вва жа тись пред став ни ком (ви раз ни ком)
ви мог су спіль но не об хід ної ефек тив но сті пра ці й су -
спіль но до ціль них про пор цій роз по ді лу ре сур сів,
до хо дів і вла ди. Ди фе рен ці ація опла ти пра ці різ них
про фе сій них груп у різ них га лу зях та сек то рах еко -
но мі ки все мен ше зу мов лює ть ся су спіль ною не об -
хід ніс тю, все мен ше вті лює упо до бан ня су спіль ства,
від по від но, все мен ше від би ває ви мо ги еко но міч ної
до ціль но сті та все біль ше стає ре зуль та том врів но -
ва жен ня еко но міч ної вла ди різ них со ці аль них груп,
які на ма гаю ть ся мак си мі зу ва ти от ри му ва ні ви го ди,
за без пе чу ючи ли ше до стат ність, але не мак си маль -
ність су спіль ної ко рис но сті своєї ді яль но сті.

Від по від но, й роз мі ри за ро біт ної пла ти пра ців ни -
ків, за йня тих пе ре важ но ро зу мо вою пра цею, адек -
ват ні ше тлу ма чи ти як ре зуль тат функ ціо ну ван ня
пев но го су спіль но го ін сти ту ту, який вті лює і ре зуль -
та ти ре алі за ції еко но міч ної вла ди пев ної про фе сій -
но�ква лі фі ка цій ної гру пи, і стан дар ти спо жи ван ня й
спо со бу жит тя, ус та ле ні се ред її пред став ни ків, і
праг нен ня від шко ду ван ня не об хід них для по трап -
лян ня в цю гру пу ви трат.

Ба чен ня вста нов лен ня роз мі рів опла ти пра ці як
від об ра жен ня ре зуль та тів функ ціо ну ван ня су спіль -
но го ін сти ту ту пе ред ба чає но вий, не влас ти вий для
нео кла сич ної тра ди ції чи тео рії люд сько го ка пі та лу
роз по діл па ра мет рів еко но міч ної ді яль но сті за озна -
кою ста біль но сті. Так, тра ди цій но роз мір ви роб ни -
чих ви трат на оди ни цю про дук ції за не змін них її
спо жив чих влас ти вос тей вва жає ть ся ве лич ною, яку
фір ма, що діє на кон ку рент но му рин ку, має сприй -
ма ти як на леж не. Від по від но, мож ли во сті зрос тан ня
за ро біт ку най ма них пра ців ни ків жорст ко об ме же ні
здат ніс тю змен ши ти пи то мі ви тра ти ма те рі аль них
чи енер ге тич них ре сур сів або чи сель но сті пра цю -
ючих. Вод но час об ся ги й ін тен сив ність ро бо ти
прий ня то вва жа ти до стат ньо мін ли вою ве ли чи ною,
ко ли ван ня якої за без пе чу ють адап та цію під при єм -
ства до ди на міч но змі ню ва них умов рин ків збу ту й
ін ших ви роб ни чих ре сур сів. Але сто сов но пе ре важ -
но ро зу мо вої пра ці, осо бли во у сек то рі ве ли ко го біз -
не су, функ ціо ну ван ня ін сти ту ту вста нов лен ня роз -

мі рів ви на го ро ди най ма них пра ців ни ків спря мо ва не
са ме на за без пе чен ня ста ло сті об ся гів та ін тен сив но -
сті тру до во го на ван та жен ня та зрос тан ня рів ня
опла ти за вдя ки пе ре не сен ню тя га ря до дат ко вих ви -
трат на контр аген тів зов ні або все ре ди ні ор га ні за ції.
Успіш ність функ ціо ну ван ня та ко го ін сти ту ту за ле -
жить від роз по ді лу вла ди між пред став ни ка ми про -
фе сій ної гру пи й влас ни ком або упов но ва же ним ор -
га ном прий нят тя рі шень — з од но го бо ку, і влас ни -
ком та контр аген та ми — з ін шо го. Як що для влас ни -
ка прос ті ше при му си ти спо жи ва чів по го ди тись на
під ви щен ня цін, ніж про ти стоя ти тис ку про фе сій ної
гру пи, яка ви ма гає під ня ти за ро біт ну пла ту, то рі -
вень опла ти збіль шу ва ти меть ся до ти, до ки зрос тан -
ня цін не зму сить спо жи ва чів більш жорст ко про ти -
ді яти зрос тан ню цін. Від по від но, пра ців ни ки пе ре -
важ но ро зу мо вої пра ці в біль шою мі рою мо но по лі -
зо ва них сфе рах еко но мі ки та в сфе рах, де спо жи ва чі
про дук ції не суть від чут ні втра ти, змі ню ючи пос та -
чаль ни ка, ма ють кра щі мож ли во сті до ся га ти зрос -
тан ня до хо дів без від нос но до об ся гів й ін тен сив но -
сті влас них тру до вих зу силь. В умо вах, ко ли ви роб -
ник має знач ні пе ре ва ги в по ін фор мо ва но сті що до
мож ли вос тей за до во лен ня по тре би спо жи ва ча та
влас ти вос тей про дук ту, для влас ни ка мо же ви яви -
тись ви гід ні ше уклас ти парт нер ську уго ду із пев ною
про фе сій ною гру пою: по єд на ти зу сил ля для тис ку
на спо жи ва ча, роз по ді ля ючи між со бою ви граш. Від -
по від но, ро бо то да вець у від но си нах з най ма ним пра -
ців ни ком пе ре важ но ро зу мо вої пра ці пе ре стає бу ти
про від ни ком су спіль них ви мог до про дук тив но сті
пра ці, рів ня про фе сій ної під го тов ки та ін тен сив но -
сті тру до вих зу силь — він стає парт не ром у бо роть бі
зі спо жи ва ча ми за еко но міч ну вла ду.

Ви хо дя чи з ви кла де но го, вва жа ємо, що як що роз -
мі ри ви на го ро ди пев но го пра ців ни ка (про фе сій ної
гру пи) де тер мі ную ть ся не ви роб ни чою ефек тив ніс -
тю (мі рою су спіль но прий нят них транс фор ма цій -
них ви трат), а ре зуль та та ми функ ціо ну ван ня су -
спіль но го ін сти ту ту, то не ма до стат ніх під став очі -
ку ва ти тя жін ня ін ди ві ду аль ної (по ши ре ної в та кій
про фе сій ній гру пі) ефек тив но сті пе ре важ но ро зу -
мо вої ро бо ти до су спіль но не об хід но го рів ня. На віть
у ви пад ках, ко ли ро бо то да вець на ма га ти меть ся
спря му ва ти ді яль ність пра ців ни ка на мак си маль не
за до во лен ня по треб спо жи ва чів, до сить сум нів ною є
йо го здат ність об’ єк тив но оці ни ти ефек тив ність
пра ці тих груп пер со на лу, по трап лян ня до яких ви -
ма гає три ва лої під го тов ки, а ре зуль та ти ро бо ти оці -
нюю ть ся зде біль шо го суб’ єк тив но. За міс ти ти роль
ма те рі аль но го при му су і сти му лю ван ня мог ла б по за-
еко но міч на мо ти ва ція або силь ний зв’язок осо бис -
тих ці лей із ці ля ми ор га ні за ції. В остан ньо му ви пад -
ку, на віть за від сут но сті за леж но сті між до хо да ми і
до три ман ням ви мог су спіль но не об хід ної ефек тив -
но сті пе ре важ но ро зу мо вої пра ці в ко рот ко стро ко -
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во му пе ріо ді, ус ві дом лен ня без по се ред ньої за леж -
но сті кон ку рент них пер спек тив ор га ні за ції і збе ре -
жен ня міс ця до кла дан ня пра ці за без пе чу ва ло би тя -
жін ня пра ців ни ків до пев них стан дар тів ефек тив но -
сті. Але прин ци по во, що та ка мо ти ва ція мо же спо -
ну ка ти до за своєн ня і по ши рен ня прий нят них (до -
стат ніх для збе ре жен ня рин ко вих по зи цій), але не
най більш про дук тив них ме то дів ро бо ти. То му мо ти -
ва ція до під три ман ня більш ви со ко го, ніж по ши ре -
ний у пев ній га лу зі, рів ня ефек тив но сті ро зу мо вої
пра ці мо же ґрун ту ва тись в та ких умо вах ли ше на
по за еко но міч них мо ти вах.

Спро бу ємо оці ни ти, якою мі рою функ ціо ну ван ня
ін сти ту ту вста нов лен ня ви на го ро ди пра ців ни ків пе -
ре важ но ро зу мо вої пра ці здат не сти му лю ва ти остан -
ніх до ак тив но го за своєн ня но вих знань і під ви щен -
ня про дук тив но сті пра ці. Не мож на вва жа ти, що
ефек тив ність та про фе сій ний рі вень ви ко нан ня та -
кої ро бо ти на кож но му під при єм стві фор мую ть ся
до віль но і не де тер мі ную ть ся пев ни ми су спіль ни ми
ви мо га ми. За всієї різ но ма ніт но сті рів нів ефек тив -
но сті ви ко нан ня по діб них управ лін ських функ цій
ме жі не ком пе тент но сті іс ну ють, а най ви щий про фе -
сій ний рі вень зде біль шо го по в’яза ний із ви щи ми до -
хо да ми і кон цен тра цією еко но міч ної вла ди, хо ча
жорст кість та ко го зв’яз ку не зрів ня но мен ша, ніж для
пра ців ни ків, ре зуль та ти ро бо ти яких під ля га ють об’ -
єк тив ній і фор ма лі зо ва ній оцін ці, а масш та би ви трат
пра ці функ ціо наль но по в’яза ні з об ся га ми ви роб -
ниц тва. Важ ли во, що ви мо ги до ро бо ти, ре зуль та ти
якої не під ля га ють еко но міч ній оцін ці, вста нов люю -
ть ся не у фор мі об’ єк тив но го (тоб то єди но го для
всіх, не за леж но від осо бис то сті ви ко нав ців та тра ди -
цій тру до во го ко лек ти ву) стан дар ту ефек тив но сті, а
у про це сі фор му ван ня від по від но го про фе сій но го ін -
сти ту ту (фор му ван ня ба чен ня нор ми ефек тив но сті
ді яль но сті її без по се ред ні ми учас ни ка ми). Про від ну
роль у вста нов лен ні та ко го ви зна но го про фе сій ною
спіль но тою стан дар ту ефек тив но сті ві ді грає елі та
цієї про фе сій ної гру пи — най більш до свід че ні й ав -
то ри тет ні пра ців ни ки, що за да ють мі ру обі зна но сті,
ква лі фі ка ції й ін тен сив но сті пра ці від нос но міс ця
лю ди ни в про фе сій ній ієрар хії. Але та кож не точ ним
бу де і ба чен ня ви ключ ної ро лі про фе сій ної елі ти як
гру пи, що ви зна чає мі ру ефек тив но сті ви ко нан ня пе -
ре важ но ро зу мо вої ро бо ти. Як що за про по но ва ні ни -
ми ви мо ги бу дуть над то ви со ки ми, щоб за на ко пи че -
но го су спіль ством об ся гу і якос ті люд сько го ка пі та -
лу від по від ної спе ці аль но сті за до воль ни ти по тре би
під при ємств у пра ців ни ках, то де фі цит пред став ни -
ків цієї про фе сій ної гру пи мо же ви яви тись у та ких
тен ден ці ях:

А) зрос тан ня рів ня ви на го ро ди за де фі цит ну пра -
цю по тріб ної ква лі фі ка ції, що зу мо вить спо чат ку
зрос тан ня по пи ту на осві тні по слу ги, не об хід ні для
от ри ман ня від по від них знань і на ви чок, а по тім —

роз ши рен ня мож ли вос тей під го тов ки не об хід них
пра ців ни ків за вдя ки на ро щу ван ню про пуск ної
спро мож но сті від по від них на вчаль них за кла дів і
про грам. Са ме та ка ре ак ція ін сти ту тів рин ку пра ці
пе ред ба чає ть ся в ро бо тах нео кла сич но го на пря му —
йо го пред став ни ки ви хо дять зі здат но сті осві ти, ме -
ха ніз мів по ши рен ня ін фор ма ції про умо ви до кла -
дан ня пра ці та ін ших ме ха ніз мів ало ка ції ре сур сів
за без пе чи ти адек ват ну ре ак цію про по зи ції пра ці на
ці но ві сиг на ли рин ку і від сто юють за леж ність між
гра нич ною про дук тив ніс тю ін ди ві ду аль ної оди ни ці
ре сур су пра ці і став ка ми опла ти її влас ни ка;

Б) адап та ція ви мог до про фе сіо на ліз му ви ко нав -
ців та ким чи ном, щоб за на яв них об ся гу і струк ту ри
люд сько го ка пі та лу су спіль ства за до воль ни ти по -
тре би під при ємств у пра ців ни ках від по від ної (ниж -
чої, ніж за пер ші вста нов ле ні про фе сій ною елі тою
стан дар ти) ква лі фі ка ції. Тоб то від бу ває ть ся не
зрос тан ня мі ри ви на го ро ди за пев ну пе ре важ но ро -
зу мо ву пра цю, а зни жен ня ви мог до про фе сій но го
рів ня пред став ни ків від по від ної про фе сій ної гру пи,
яке до зво ляє зба лан су ва ти по пит і про по зи цію пра -
ці, за лу чив ши до ви ко нан ня пев но го ти пу ро біт ви -
ко нав ців ниж чо го про фе сій но го рів ня. Що до та ких
про фе сій них груп і ви дів пе ре важ но ро зу мо вої ро -
бо ти, сто сов но яких без по се ред ній зв’язок між
ефек тив ніс тю їх ньо го ви ко нан ня і ре зуль та та ми ро -
бо ти під при єм ства не ви яв ляє ть ся, рин ко ві ме ха ніз -
ми не за без пе чу ють жод ної ва го мої про ти дії та ко му
спо со бу врів но ва жен ня по пи ту і про по зи ції на рин -
ку пра ці. Збе ре жен ня па ра мет рів функ ціо ну ван ня
під при єм ства в ме жах прий нят них зна чень за но во -
го (ниж чо го) рів ня ефек тив но сті ви ко нан ня та кої
ро бо ти мо же за без пе чу ва тись як за ра ху нок пе ре не -
сен ня тя га ря до дат ко вих ви трат на спо жи ва чів про -
дук ції чи парт не рів, так і пе ре роз по ді лу на ван та -
жен ня між про фе сій ни ми гру па ми в ме жах під при -
єм ства, так і за ра ху нок збе ре жен ня по зи цій під при -
єм ства від нос но ін ших, ко ли зни жен ня ефек тив но -
сті ро бо ти пев ної гру пи пер со на лу од на ко вою мі рою
влас ти ве для всіх під при ємств га лу зі й од на ко вою
мі рою впли ває на ефек тив ність їх ро бо ти.

Для то го, щоб оці ни ти, який із двох на ве де них ви -
ще спо со бів зба лан су ван ня по тре би в по слу гах
управ лін ської пра ці й про по зи ції пра ців ни ків пе ре -
ва жа ти ме, слід ви рі ши ти два важ ли ві пи тан ня.
По�пер ше, чи мож на очі ку ва ти, що ме ха ніз ми змі ни
роз мі рів опла ти у від по відь на ви ник нен ня де фі ци -
ту пра ців ни ків із пев ним на бо ром знань і на ви чок
за без пе чать адек ват не зрос тан ня ви на го ро ди, щоб
спо ну ка ти но сі їв ре сур су пра ці під ви щи ти по пит на
від по від ні осві тні по слу ги. По�дру ге, що сис те ма
осві ти ви явить ся го то вою опе ра тив но від ре агу ва ти
на та ке зрос тан ня по пи ту на спе ци фіч ні осві тні по -
слу ги і за без пе чи ти під го тов ку до дат ко вої чи сель -
но сті но сі їв по тріб них знань і на ви чок. Обид ві умо -
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ви ви гля да ють не над то ре аліс тич но. Сто сов но тих
ви дів пе ре важ но ро зу мо вої пра ці, сто сов но яких
склад но ви яви ти вплив ко ли вань якос ті ро бо ти на
при бут ко вість під при єм ства, сти му ли ке рів ниц тва
збіль шу ва ти рі вень опла ти пра ці пев ної ка те го рії
пер со на лу для по ліп шен ня її ро бо ти ви даю ть ся мі -
ні маль ни ми. До ки збе рі га ти меть ся до стат ня ефек -
тив ність під при єм ства за га лом, важ ко спо ну ка ти ке -
рів ниц тво до ви тра тних за хо дів, спря мо ва них на
під ви щен ня ква лі фі ка ції пер со на лу — прос ті ше
ком пен су ва ти зни жен ня якос ті ро бо ти од них про -
фе сій них груп до дат ко вим на ван та жен ням на ін ші,
що збе рі га ти муть су ма рну ефек тив ність ро бо ти
служ бов ців фір ми на прий нят но му рів ні. Гро мізд -
кість сис те ми осві ти, три ва лість про це су під го тов -
ки, склад ність ви зна чен ня ви мог до зміс ту і ме то дів
під го тов ки, не об хід них для якіс но го за до во лен ня
по треб під при ємств, — все це зни жує ві ро гід ність
то го, що ме ха нізм «де фі цит но сі їв пев них знань і на -
ви чок — зрос тан ня рів ня їх ньої опла ти — зрос тан ня
по пи ту на від по від ні осві тні по слу ги — зрос тан ня
про по зи ції пра ці не об хід но го про фе сій но ква лі фі ка -
цій но го рів ня» ви явить ся діє вим. Знач но ре аліс тич -
ні ше ви гля дає при пу щен ня про роз ми ван ня стан -
дар тів ефек тив но сті ви ко нан ня пев ної ро бо ти, яке
до зво лить за до воль ни ти по тре би під при ємств за ра -
ху нок за лу чен ня пра ців ни ків ниж чої ква лі фі ка ції.

Вис нов ки. 1. Вва жа ємо, що для по яс нен ня від мін -
нос тей в опла ті тих ви дів пе ре важ но ро зу мо вої пра ці,
сто сов но яких не ви яв ляє ть ся функ ціо наль на за леж -
ність між мас шта ба ми ви трат пра ці й об ся га ми про -
дук ції під при єм ства, тео рія гра нич ної про дук тив но -
сті дає менш адек ват ні дій снос ті ре зуль та ти, ніж тлу -
ма чен ня ди фе рен ці ації за ро біт ків як ре зуль та ту
функ ціо ну ван ня су спіль но го ін сти ту ту, який вті лює і
ре зуль та ти ре алі за ції еко но міч ної вла ди пев ної про -
фе сій но�ква лі фі ка цій ної гру пи, і стан дар ти спо жи -
ван ня й спо со бу жит тя, ус та ле ні се ред її пред став ни -
ків, і праг нен ня від шко ду ван ня не об хід них для по -
трап лян ня в цю гру пу ви трат. Від по від но не ма тео ре -
тич них під став очі ку ва ти, що рин ко ві ме ха ніз ми роз -
по ді лу за без пе чу ють тя жін ня роз мі рів опла ти пра ці
пев ної про фе сій но�ква лі фі ка цій ної гру пи до роз мі рів
її гра нич но го про дук ту, а са мих пред став ни ків та кої
гру пи за охо чу ва ти муть до до три ман ня су спіль но не -
об хід ної про дук тив но сті пра ці.

2. Функ ціо ну ван ня ін сти ту ту вста нов лен ня рів ня
опла ти пе ре важ но ро зу мо вої опла ти пра ці бу де під -
по ряд ко ва но врів но ва жен ню еко но міч ної вла ди між
контр аген та ми все ре ди ні й зов ні фір ми: як що для
влас ни ка прос ті ше при му си ти спо жи ва чів по го ди -
тись на під ви щен ня цін, ніж про ти стоя ти тис ку про -
фе сій ної гру пи, яка ви ма гає під ня ти за ро біт ну пла -

ту, то рі вень опла ти збіль шу ва ти меть ся до ти, до ки
зрос тан ня ви трат спо жи ва чів не зму сить їх більш
жорст ко про ти ді яти зрос тан ню цін. Від по від но, пра -
ців ни ки пе ре важ но ро зу мо вої пра ці в біль шою мі -
рою мо но по лі зо ва них сфе рах еко но мі ки та в сфе рах,
де спо жи ва чі про дук ції не суть від чут ні втра ти, змі -
ню ючи пос та чаль ни ка, ма ють кра щі мож ли во сті до -
ся га ти зрос тан ня до хо дів без від нос но до об ся гів й
ін тен сив но сті влас них тру до вих зу силь.

3. В умо вах, ко ли ви роб ник має знач ні пе ре ва ги в
по ін фор мо ва но сті що до мож ли вос тей за до во лен ня
по тре би спо жи ва ча та влас ти вос тей про дук ту, для
влас ни ка мо же ви яви тись ви гід ні шим уклас ти парт -
нер ську уго ду із пев ною про фе сій ною гру пою: по єд -
на ти зу сил ля для тис ку на спо жи ва ча, роз по ді ля -
ючи між со бою ви граш. Від по від но, ро бо то да вець у
від но си нах з най ма ним пра ців ни ком пе ре важ но ро -
зу мо вої пра ці пе ре стає бу ти про від ни ком су спіль -
них ви мог до про дук тив но сті пра ці, рів ня про фе сій -
ної під го тов ки та ін тен сив но сті тру до вих зу силь —
він стає парт не ром у бо роть бі зі спо жи ва ча ми за
еко но міч ну вла ду.

4. Спе ци фі ка функ ціо ну ван ня та ко го ін сти ту ту
вста нов лен ня опла ти пе ре важ но ро зу мо вої пра ці пе -
ред ба чає, що ти по вим спо со бом адап та ції сфе ри за -
йня то сті до на яв но сті не за до во ле ної по тре би в по -
слу гах та кої пра ці бу де не зрос тан ня тру до вої ви на -
го ро ди і за лу чен ня до дат ко вої чи сель но сті пра ців -
ни ків до стат ньої ква лі фі ка ції за вдя ки збіль шен ню
мас шта бів про фе сій ної під го тов ки, а роз ми ван ня
стан дар тів ефек тив но сті від по від ної ро бо ти, пе ре -
роз по діл тя га ря ви ко нан ня тру до вих функ цій між
про фе сій но�ква лі фі ка цій ни ми гру па ми або пе ре не -
сен ня до дат ко вих ви трат на парт не рів чи спо жи ва -
чів про дук ції в умо вах від сут но сті зв’яз ку між якіс -
тю ви ко нан ня тру до вих функ цій і роз мі ра ми ви на -
го ро ди, по ши ре ни ми в пев ній про фе сій ній гру пі.

5. На ма ган ня під ви щи ти ефек тив ність пе ре важ но
ро зу мо вої пра ці за до по мо гою пе ре важ но ма те рі аль -
них чин ни ків мо ти ва ції по ро джу ва ти ме не об ґрун то -
ва ну ди фе рен ці ацію роз мі рів тру до вої ви на го ро ди і
роз рив її зв’яз ку з внес ком лю ди ни (про фе сій ної
гру пи, тру до во го ко лек ти ву) в при мно жен ня су -
спіль но го доб ро бу ту; вод но час під по ряд ку ван ня ці -
лей і ме то дів пе ре важ но ро зу мо вої, ін те лек ту аль ної,
твор чої пра ці зав дан ням су спіль но го роз вит ку мо же
до ся га тись за до по мо гою вста нов лен ня су спіль но го
кон тро лю за функ ціо ну ван ням ін сти ту ту ви зна чен -
ня мі ри нор маль ної ефек тив но сті та кої ро бо ти і мі -
ри ви на го ро ди за неї, зок ре ма та ки ми, як вста нов -
лен ня про фе сій них стан дар тів, ре гу лю ван ня умов
про фе сій ної сер ти фі ка ції, за про ва джен ня ква лі фі -
ка цій них ка те го рій то що.


