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в 
изначення вартості як об ' єктивної основи, нав
коло якої відбувається коливання ціни на рин
ку- фундаментальна складова економічної те
орії. Протягом усього розвитку політичної еко
номії з ' ясування природи вартості було одні

єю з головних теоретичних проблем. Різні підходи до сут
ності чинників і процесів, що вnливають на формування 
вартості й ціни на товари та послуги - характерна озна
ка і нинішнього етапу розвитку економічної теорії. 

Робоча сила, або праця , послуги робочої сили чи пра

ці (залежно від того, яких позицій дотримуються економіс
ти щодо об'єкта купівлі-nродажу на ринку праці) як за кла

сичного капіталізму, так і сучасної економічної системи ма
ють товарний характер. Ціна товару, що куnується і про
дається на ринку праці, а в трактуванні автора- це пос

луги робочої сили, може коливатися під впливом різних 
чинників, але основою ії є вартість. 

Відповідно до класичної економічної теорії, вартість то

варів визначається затратами праці на їх виробництво. 
А.Сміт у своєму всесвітньовідомому "Дослідженні про 
природу і при•1ини Багатства народів" писав, що людина 

може бути багатою чи бідною " .. . залежно від кількості_ ті
єї праці, якою вона може розпоряджатися або яку вона мо
же куnити. А відтак вартість будь-якого товару для особи, 
яка володіє ним і має на меті не використовувати його 
або особисто спожити, а обміняти на інші предмети, до
рівнює кількості праці , яку може купити на неї або одер
жати в своє розnорядження . Таким чином, nраця є сnрав

жнім мірилом мінової вартості всіх товарів"'. 
Основні nоложення трудової теорії вартості, розробле

ної представниками класичної nолітичної економії, нада
лі були розвинуті К.Марксом і зайняли одне з nровідних 
місць у його вченні . 

Відnовідно до останнього будь-який товар має сnо
живну вартість і вартість. К.Маркс так тлумачить ці кате
горії: в nроцесі виробництва конкретною nрацею ство
рюється сnоживна вартість товарів, а абстрактна nраця
витрачання людської енергії в nроцесі nраці - створює 
вартість товарів, за якою вони обмінюються . Ціна товару 
на ринку є грошовим вираженням його вартості й нею ж 

· визначається, зазнаючи, водночас, вnливу nоnиту і nроnо-
нування, вартості грошей та інших •Іинників, що змушу
ють ціну коливатися навколо вартості. 

Відnовідно до марксистської теор ії сnоживна вар
тість товару "робоча сила" nолягає в здатності у nроце-

сі nраці створювати додаткову вартість, а вартість робо
чої сили визначається вартістю життєвих засобів, необ

хідних для підтримки життя nрацівника і членів його 

сім ' ї, забезnечення нормальної трудової діяльності , на

буття nрофесійних знань, а також задоволення на прий
нятиому для сусnільства рівні соціально-культурних nот
реб nрацівників. 

Зазначимо, що на nершій стадії теоретичного аналізу 
К.Маркс розглядав вартість робочої сили як необхідний ро

бочий час, вартість змінного каnіталу. Надалі він nідкрес
лював, що визначення вартості виnливає не з найманої ін
дивідуальної nраці, а сусnільно необхідної: "Хоча форма 
nраці як найманої nраці має вирішальне значення д.nя ха

рактеристики всього nроцесу і сnецифічного сnособу ви
робництва, одначе визначення вартості виnливає не з най
маної nраці. При визначенні вартості йдеться про сус
пільний робочий час взагалі , про кількість праці, якою 
може розпоряджатися сусnільство ... "2• 

Немарксистська економічна теорія обrрунтовує вар
тість виходячи з різних умов економічної рівноваги. При 
цьому категорія вартості робочої сили не розглядається, ос
кільки здатність людини до праці не вважається товаром . 

Найnоширенішими є теорії людського каnіталу, nослуг 
nраці (робочої сили), чинників виробництва, граничної 
продуктивності , граничної корисності. 

Теорія чинників виробництва, засновником якої є фран
цузький економіст Ж.- Б.Сей, розглядає nрацю поряд з ка
піталом і землею як чинники виробництва, що є самостій
ними джерелами вартості . 

Теорія граничної продуктивності, що виникла у розви
ток теорії чинників виробництва і найдетальні ше розроб
лена американським економістом Дж.Б.І<ларком, називає 
джерелом вартості nродуктивність кожного чинника вироб
ництва. Граничний nродукт (nриріст nродукції, одержаний 
в результаті збільшення одного •1инника на одиницю nри 
незмінн і й величині інших чинників) визначає рівень до
ходів, що виnлачуються кожному з чинник ів : процента
каnіталу, зароб ітної nлати - nраці, ренти - землі. За 
висновками прибічників цієї теорії, гранична nродуктив
ність nраці дорівнює цін і npdцi (заробітній nлаті), а гра

нична продуктивність каnіталу- ціні nослуг каnітальних 
благ (рентним платежам)3 • 

Згідно з цією теорією "сnраведлива" заробітна nлата від

nовідає nродуктивності nраці останнього додаткового ро
бітника, якого каnіталіст може найняти за незмінного рівня 

1 Смит А. Исследовавие о · nрироде и причинах Богатства народов. КнИІ-а nервая. - М.: Ось-89, 1997. - С.З\-32. 
2 Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - 2-е вид. - 1:25,ч. ІІ . - С.454. 
3 Див.: Математическая зкономика на nерсональном комnьютере І Под ред. М.Кубонива. - М.: Финансь1 и статистика, 

199\ .- С. 80. 
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техніки і розміру капіталу, не знижуючи рівень продуктив
ності праці до розмірів, коли кількість виробленої робітни
ком продукції не зможе забезпечити його існування. 

Значний внесок у розвиток теорії вартості зробили ав
тори теорії граничної корисності- К.Менгер, У.Ст.Дже

вонс, Е.Бем-Баверк, Ф.Візер, Л.Вальрас й інші. Ці вчені зас
нували течію в економічній теорії, що називається "мар

жиналізм" ("граничний"). 
Історично дві основні теорії вартості- трудова теорія 

і маржиналізм - виникли майже водночас, але формува
лися незалежно і лише з часом розгорнулася теоретична 

боротьба між ними. Основні положення маржиналізму 
настільки відрізнялися від постулатів класичної школи, що 
маржиналізм був визнаний як переворот у науці, а надалі 

навіть отримав назву "маржиналістської революціі". 
З погляду маржиналістів, вартість (цінність) товару 

визначається суб'єктивним ставленням до неї людини. 

Самі по собі будь-які блага не мають об'єктивних "еконо
мічних" властивостей . Все питання у тому, чи здшні ці бла

га приносити людям вдоволення, бути для них цінними за 

їх власною оцінкою . Отже, на думку маржиналістів, при 
визначенні цінності (вартості) товару головним є кінцевий 
результат виробництва, який оцінює споживач, керую
чись власними суб'єктивними уявленнями щодо кориснос

ті життєвих благ. 

Слід підкреслити, що за теорією, яка розглядається, "ко
рисність"- це не те саме, що "цінність" (вартість). Між 

цими категоріями автори теорії граничної корисності вба
чали специфічний зв'язок. Будь-яке благо корисне, проте 
не всяке цінне. Цінність властива лише тим благам, які рід

кісні, обмежені порівняно з потребою на них. Вода у річ
ці, наприклад, з точки зору людини, яка хоче пити, звичай
но має корисність, проте за умов, що їі запаси практично 

необмежені, цінності не має. Мінова вартість, як стверд

жує один із видатних представників маржиналізму 
У.Ст.Джевонс, " ... визначається кінцевою корисністю, тим 
бажанням більшого володіння, яке залишається у нас або 
в інших"4 • 

Згідно з теорією граничної корисності, всі блага мож
на розподілити на "економічні" (обмежені, відносно рід
кісні) й "вільні". Людина живе, в основному, в світі еко
номічних благ, ціни на які встаJ-Іовлюються на ринку не
залежно від затрат праці на їх виробництво, а залежно 
від суб'єктивно визначеної споживачами цінності цих 
благ. Ціна, за твердженням прибічників теорії граничної 

корисності, не має під собою об'єктивної основи, а трудо
ва теорія вартості ними цілковито відкидається. 

Представники теорії граничної корисності, виводячи 

цінність з корисності, виокремлюють два їі види: 
а) абстрактну або родову корисність, тобто здатність 

певного блага задовольняти певну потребу людини (за 

Марксом, це споживна вартість товару); 
б) конкретну корисність, що означає суб'єктивну оцін

ку корисності цього екземпляра блага. Ця суб'єктивна 
оцінка залежить від двох чинників: наявного запасу бла
га і ступеня насичення потреби у ньому (ступінь інтенсив
ності потреби). 
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Розмежування цінності й корисності , вмокремлення 

складових останньої та їх дослідження дали змогу маржи

налістам дати пояснення знаменитому "парадоксу Смі
та", а саме: якщо вартість залежить від корисного ефекту, 
то чому блага, які мають найвищий корисний ефект (нап

риклад, вода, хліб, повітря), оцінюються , як правило, низь
ко або взагалі не мають вартості, тоді як блага, користь яких 
з точки зору корисних nотреб людини далеко не першоряд

на (діаманти, інші коштовності), мають надто високу цін
ність. 

У nошуках засобів вимірювання суб ' єктивної nотреби 

маржиналісти використовують закониt,.Госсена (німець
кий економіст, 1810-1858 рр). Відnов·:п.но до цих законів 
у міру задоволення nотреби "ступін насичення" зрос
тає, а конкретна корисність (ступінь "настійної nотреби") 
знижується. Це означає, що кожне подальше благо, яке вдо

вольняє цю nотребу, має меншу корисність, ніж поnеред
нє, а за обмеженого запасу блага є його "граничний" ек
земnляр, що вдовольняє "настійну nотребу". Звідси вип

ливає висновок, що цінність блага визначається корис

ністю останнього екземnляра, що вдовольняє нагальну 
потребу. 

Обrрунтовуючи сутність, природу вартості , один із 
засновників маржиналізму К.Менгер nисав, що "стосов
но до природи вартості наше nитання то<шіше nоставити 
так: яка потреба не була б вдоволена, якби в економічно

го індивіда не було б означеної одиниці блага, тобто якби 
він мав у своєму розпорядженні загальну кількість, на 
одиницю меншу? ... У кожному конкретному виnадку ли
ше задоволення найменш важливих потреб залежить від 
наявності в індивіда заданої частки від загальної кількос
ті сnоживчих благ у його розnорядженні. А відтак цінність 
для цієї людини кожної частки загальної кількості благ, які 

вона має, дорівнює значущості для неї найменш важливої 
з усіх nотреб, що вдовольняються цим благом і залежать 
від даної частки"5 • 

Отже, відповідно до теорії маржиналізму цінність виз
начається суб'єктивною граничною корисністю останньої 
одиниці наявного блага. "Це nоложення, - писав Е.Бем

Баверк,- є центральним nунктом нашої теорії цінності . 

Все подальше nов'язується з ним і виводиться з нього"6 • 
Якщо будь-яке благо є в достатку, то якою б великою не бу

ла його сукуnна, або, як nисав Е.Бем-Баверк, родова корис
ність, корисність останньої одиниці дорівнюватиме нулю, 
і оскільки байдуже, яку саме одиницю вважати остан

ньою, нулю дорівнюватиме корисність кожної одиниці. І 
навпаки, навіть якщо сукуnна корисність всієї кількості 

благ не є великою (наnриклад, діамантів), nроте обмеже

ність їх кількості призводить до того, що остання оди
ниця оцінюється досить високо. Це благо набуває еконо
мічного характеру і цінності (вартості). 

Наведемо ще одне характерне визначення вартості, яке 

відображає погляди маржиналістів, ~ наводиться у роботі 
К.Менгера: "Вартість не є чимось, що іманентно nритаман

не благу, якась його властивість або незалежна річ , котра іс
нує сама по собі. Вона є судженням, яке людина робить що
до важливості благ в їі розnорядженні для підтримки сво-

4 Jevons W.S. ТІ1е theory of Political Economy. - L., 1924.- Р.\62. 
5 Menger С. Principles of Economics. - N.Y.; L., \98\. - Р. \31-132 . 
6 Бем-Баверк Е . Основьt теории ценности хозяйственньtх благ. Австрийская школа в nолитической зкономии.- М., \992. 

С. 278-279 . 
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го жипя і добробуту. А відтак вартість не існує поза свідо

містю людини ... Об' єктивізація вартості блага., яка за сво
єю природою є явищем суб'єктивного порядку ... внесла ве
личезну плутанину в головні nринципи нашої науки"7 • 

Ідеї маржиналізму значно вnлинули як на розвиток те
орії вартості (цінності), так і економічну теорію загалом. 
Принциn граничної корисності став відnравною точкою 

для nодальшого розроблення категорійного аnарату, nоло

жень, які увійшли в арсенал економічноїтеорії у вигляді уні
версальної концеnції граничних величин - граничні вит
рати , граничний дохід, граничний nродукт тощо. Концеn

туальні nоложення маржиналізму широко використовують
ся в мікроекономіці, що розкриває nринциn раціональної nо
ведінки сnоживача, формування витрат і цін на рівні фір

ми, поведінку фірм в умовах обмежених ресурсів. 
Підкреслюючи значний внесок теорії граничної корис

ності в дослідження ключової категорії ринкової економі
ки - вартості (цінності), водночас маємо визнати, що ця те
орія, як і трудова теорія вартості , не змогла nояснити nри

роду вартості, щовраховувало б комnлекс обставин еконо
мічного .бупя, розмаїтість чинників їі формування . Прак
тика, а вона була і залишається критерієм істини, nерекон
ливо свідчить: жодна теорія , що nретендує на nояснення 
nрироди категорії вартості на основі лише одного nринци
nу, моністичного nідходу не може бути ви•Іерnною. Подіб
но до того, як класична, а надалі й марксистська економіч

на теорія "сnіткнулися" на нехтуванні корисності , теорію 
маржиналізму сnіткала така сама участь через відкидання 
ролі сусnільних витрат у формуванні вартості . 

Будь-яке суспільство, в якому існує nоділ nраці , має 
сnраву з nроблемою виміру і nорівняння витрат і резуль
татів, формування на цій основі nроnорцій сусnільного nро

дукту і сусnільного nоділу праці. Діяльність, пов ' язана зі 
створенням матеріальних і нематеріальних благ і nослуг, 
nередбачає певні витрати для досягнення nередбачува
ного корисного ефекту. Сусnільство, так би мовити, nос

тійно вирішує оnтимізаційне завдання, максимізуючи ко
рисний ефект за наявних трудових ресурсів, або мінімізу
ючи затрати nраці для досягнення цього ефекту. В резуль

таті зіставлення корисних ефектів різних товарів і кількос
ті nраці, що необхідна для їх виробництва, товар набуває 
сусnільну оцінку, яка синтезує сусnільну корисність й 
витратність виробництва. 

На наш nогляд, сучасна теоретична конструкція nри

роди вартості має створюватися на основі nоєднання двох 
складових формування вартості (цінності)- корисності 
й суспільних витрат, а отже синтезу трудової теорії вартос

ті й теорії маржиналізму. Необхідність такого синтезу 
пов'язана як із nотребою використання їхніх сильних ас
nектів, так і об'єктивними nередумовами їх інтеграції. 
Поки nраця на nрактиці вистуnає як визначальна субстан
ція для збільшення суспільного багатства, трудова теорія 
вартості більшою мірою nояснює nрироду вартості , nри
чину відмінностей у вартості конкретних товарів (пос

луг). Проте в міру того, як значну роль в збільшенні багат
ства відіграють менеджмент, маркетинг, інтелектуальні 
здібності людини, нетрудові чинники, nосилюється й роль 

маржиналізму у nоясненні nрироди вартості . За будь-яких 

умов ігнорування ключового nосилання, відnовідно до 
якого вартість товарів, nослуг формується під вnливом 

одночасної взаємодії витрат і корисності, має негативні нас
лідки . Не можна не nогодитися з nредставником українсь
кої економічної школи А.Гриценком , який зазначає, що 

" ... трудова детермінанта залишається деяким базисним об
межувачем , який завжди дається взнаки, коли люди nочи

нають і гнорувати ці обмеження . Відnовідно і трудова те

орія вартості стає лише глибинною основою, яка в міру 
проходження до постіндустріального суспільства дедалі 

менше точно оnисує конкретні економічні реалії. Панівно
го значення набуває маржинал ізм"8 • 

Синтез трудової теорії вартості й маржиналізму -
ключ до комnлексної характеристики таких категорій , як 

вартість, ціна, витрати виробництва, цінність тощо. Об'єк
тивні й суб' єктивні засади визна•1ення природи цих кате
горій закладено вже у вих ідному ставленні людини до 

nродукту nраці. З одного боку, продукт праці вистуnає 
благом, корисною річчю, а з іншого,- уречевленою nра
цею. Здатність nевного блага задовольнити будь-яку nот
ребу людини виявляється як сnоживна вартість, що може 

мати меншу чи більшу корисність і цінність для людини 
залежно від їі суб'єктивного сnрийняття . Вода, як зазна

чалось, безnеречно є благом для людини . Здатність цього 
блага задовольнити сnрагу вистуnає ·.-.. сnоживною вар
тістю. Якщо чистої води достатньо у природі й людина мо
же будь-коли задовольнити всі потреби в ній,- це благо, 

як корисне, не має для неї цінності . Коли ж чиста вода nе
рестає бути благом , якого достатньо, для їі очищення зас

тосовується nраця. Скільки саме часу буде витрачено на 
очищення води , залежить, з одного боку, від рівня їі заб

руднення, а з іншого, - від суб ' єктивної оцінки nотреби 

в чистій воді й суб ' єктивного сприйняпя важливості гли

бини очищення. Отже, на цінність (вартість) блага у nрик
ладі , що розглядається , вnливають затрати nраці. Проте 
їхня величина знову ж таки залежить від суб'єктивного 
сnрийняття граничної корисності . 

Аналіз економічної думки засвідчує, що немало еконо
містів у минулому робили спробу об 'єднати елементи тру
довоїтеорії вартості й теорії граничної корисності. До них 

належать М.Туган-Барановський , А .Маршалл, А.Пігу та ін. 
Функціонально-математичні асnекти синтезу маржи

налізму із засадами класичної теорії було розвинуто ще на 
nочатку ХХ ст. у nрацях таких українських економістів, як 

М.Столяров, Р.Оржецький, В .Арнольд та ін . 
Важливий внесок у розвиток теорії вартості зробив 

відомий економіст А. Маршалл, який здійснив nерехід від 
субстанціонального до функціонального аналізу nрироди 

вартості , а саме визначення одночасного впливу кориснос
ті , витрат, nопиту і nропонування на формування вартос
ті (цінИ) товарів і nослуг. На думку А .Маршалла, методо
логічні nринципи теорії трудової вартості й теорії гра
ничної корисності- це два крайніх nідходи до визначення 
nрироди вартості (ціни) . "Ми могли б, - писав А.Мар

шалл,- так само сnеречатися про те, чи регулюється 

вартість корисністю чи витратами виробництва, як і про 
те, чи ріже клаnтик паперу верхнє або нижнє лезо но
жиць"9. Отже, йдеться про взаємодію, в якій корисність і 

7 Menger С. Principles of Economics.-N.Y.; L., 1981. - Р. І21 . 
8 Гриценко А. Маржиналізмі трудова теорія вартості : чи можливий синтез? 11 Економіка України.- 1996. -N~ I .- С.75 . 
9 Маршалл А. Привциnм зковомической науки.- Т.П.- М .: Прогресс, 1993. - С. 31-32 . 
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витрати висrуnають як рівноnравні й незалежні сили, у зіт
кненні яких формується вартість товару. 

Визнання того, що лише nоєднання трудової теорії й 
маржиналізму є ключем для розуміння глибинних асnек
тів, nрироди вартості , дає nідстави розглядати категорії 
"вартість" і "цінність" як взаємозамінні. Характерно, що 
в nрацях вітчизняних учених кінця ХІХ ст. слово "wert" nе
рекладалося як "цінність", а "wertgesetz" - як '.'закон цін

ності" . До кінця 20-х років ХХ ст. у літераrурі також зас-
тосовувалось nереважно nоняття "цінність" . В nерекладах 
nраць К.Маркса і Ф.Енrельса цей термін nостуnився міс
цем терміну "вартість" і nісля цього він nерестав викорис

товуватися в економічній теорії радянського nеріоду. Та
ка метаморфоза у застосуванні зазначених категорій не бу

ла виnадковою . Використовуючи лише термін "вартість" , 
nрибічникам марксистської теорії було легше обстоюва
ти догматичне nоложення про те, що вартість означає ли
ше уречевлену в товарі сусnільну nрацю й вилучати із 

. розгляду корисність як чинник формування вартості. У ре
альній дійсності , як виnливає з nоnереднього дослідження, 

вартість (цінність) є синтезом витрат і результатів (корис
ності), де nерші визначаються як єдність конкретної й аб
страктної nраці, а другі - як єдність конкретної й абст

рактної корисності . 
Поnри те, що ідея синтезу теорії трудової вартості й гра

ничної корисності зародилася вже давно і зроблено нема

ло спроб їх nоєднання , все ж теоретичні й nрикладні ас
nекти формування вартості на основі врахування витрат 
і корисності досліджені недостатньо. Нерідко в теоретич

них і nрикладних розробках nереважає механічний nідхід 
до nоєднання у вартості витрат і корисності, декларуєть
ся вnлив зазначених чинників на вартість, nроте механізм 
їх дії не досліджується. 

Переважає nоверховий nідхід до застосування основ
них nоложень трудової теорії вартості й теорії граничної 

корисності щодо визначення вартості такого сnецифічно
го товару як nослуги робочої сили. Між тим саме синтез 
головних засад маржиналізму і трудової теорії вартості є 
основою для розуміння nрироди вартості цього товару. 

Відnовідно до трудовоїтеорії витратність є головною 
субстанцією вартості . Перенесення цього nостулаrу на 

формування вартості nослуг робочої сили означає, що їі ве

личина визначається вартісnо життєвих засобів, які об' єк
тивно необхідні для відтворення робочої сили , виходячи 
з nотреб людини . 

Вартість nослуг робочої сили відnовідно до методоло
гічних принциnів маржиналізму має визначатися вихо
дячи з корисності й результативності цих nослуг. 

Кожна із зазначених теорій у межах свого "моменrу іс
тини" є слушною, але за його межами вона втрачає істин
ність, якість, виявляє необхідність інших nідходів до пояс

нення nрироди вартості nослуг робочої сили . 
Обrрунrування величини вартості nослуг робочої си

ли в одному виnадку залежить від вартості життєвих за

собів, необхідних для відтворення робочої сили, а в іншо
му -лише від корисності (результативності) nослуг- це 

дві крайності . Водночас об'єднання цих nідходів дає змо-

~ ОПЛАТА ПРАЦІ 

гу nобудувати цілісну теоретичну конструкцію механізму 

формування вартості сnецифічного товару "nослуги робо
чої сили". Стосовно цього товару вартість, що відnовідає 

його сусnільній оцінці , має встановлюватися на рівні, 

який узгоджує граничну корисність nраці (цінність nослуг 

для nокуnця- роботодавця) з умовами відтворення nос
луг робочої сили (з витратами, nотрібними для відтво
рення робочої сили). Інакше кажучи, у визначенні вартос

ті nослуг робочої сили завжди nрисутня витратна і резуль
тативна складова. Перша має, як nравило, гарантований ха

рактер і сnрямована на забезnечення, nринаймні, nросто
го відтворення робочої сили . На nрактиці nараметраМи ··-і 

формування вистуnають: законодавчо встановлений рі
вень мінімальної заробітної nлати, мінімальні гарантії в оn

латі nраці за кваліфікацією, інші гарантійні винагороди, nе
редбачені законодавством, угодами й колективними дого
ворами. Друга складова вартості nослуг робочої сили за
лежить від результативності трудової діяльності , здатнос
ті цих nослуг створювати більший чи менший дохід, сnів
відношення його розnоділу між найманими nрацівниками 

і власником. 
Знаючи умови nоnиту (корисність) й nроnозиції (вит

рати), можна визначати вартість nослуг робочої сили. На 

думку автора, вона є усередненим еквівалентом життєза
безnечення тиnового nредставника асоційованої груnи 
людей, об'єднаних сnільністю інтересів і цілей, умов nро

живання і результатів nраці , рівнів інтелектуального і 
кульrурного розвитку. При визначенні вартості nослуг ро
бочої сили неnриnустимою є недооцінка як витрат на від
творення робочої сили , виходячи з nотреб nрацівників, так 
і результатів (корисності) nослуг. Іншими словами , вирі
шуючи проблему формування вартості nослуг робочої 

сили, неможливо ігнорувати інтереси найманих nрацівни
ків або роботодавців. З огляду на це не можна nогодитися 

з висновками економістів Я.Певзнера і С.Брагінського, 
які стверджують: "Якщо навіть nрийняти тезу, згідно з 

якою наймач куnує робочу силу, здатність до nраці , то 
необхідно виходити з того, що оцінює він цю здатність не 

за тим, скільки і чого nотрібно робітникові для nідтримання 
його життя і nрацездатності, а насамnеред за результата
ми nраці , тобто за тим, яка nлідність nраці кожного влас

ника робочої сили зокрема" 1 0 • 
Маємо визнати, що в будь-якому разі сума життєвих за

собів мусить бути достатньою для nідтримання nрацівни
ків у стані нормальної життєдіяльності . "Заробітна nла
та,- сnраведливо зазначає Еміль Жамс, - уявляється 

нині як дохід, величина якого не nовинна оnускатися ниж
че від nевного рівня, щоб не втратити гідність nраці. Ін

ші елементи економічної рівноваги мусять бути nриведе
ні у відnовідність з рівнем заробітної nлати, сама ж заро
бітна nлата не може nристосовуватися до інших елемен

тів"''· 
Узагальнюючи, маємо зауважити, що витратність і ре

зультативність - обов'язкові складові визначення вар
тості nослуг робочої сили. Їх nостійна присутність у фор
муванні nараметрів цього nоказника виnливає з двох об'єк

тивних обставин: необхідності забезnечення за будь-яких 

10 Брагинекий С.В. , Певзнер Я.А. Политическая зкономия: дискуссионнь1е проблемь1, пути обновлення.- М.: МьІсль, 1991 .
С . І85- 186 . 

І І Жамс 3. История Зh"Ономической мь1сл и ХХ века І Пер. с фр. Под общ. ред. И .Г. Блюмина.- М.: Изд-во иностр.лит., 1959. 
С. ІІ8. 
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умов відтворення робочої сили хоча б на рівні фізіологіч

ного виживання й об'єктивної nотреби мати конкретні 
результати діяльності, а отже джерело nокриття витрат на 
робочу силу. 

Лише на основі nоєднання витратності й результатив

ності можна nояснити відмінності у рівнях заробітної 
nлати асистента і nрофесора, архіваріуса й інструмен
тальника, двох робітників однієї nрофесійно-кваліфікацій

ної груnи, один із яких не виконує, а інший nеревиконує 
норми виробітку, nрацівників, які nрацюють у несnрият
ливих і звичних умовах nраці , виконавчого директора 

nрибуткового і збиткового nідnриємства тощо. 
Вартість послуг робочої сили - об ' єктивна основа, 

навколо якої відбувається коливання ціни цього сnеци

фічного товару. Користуючись термінологією А.Сміта, 
можна сказати , що вартість- це nриродна оцінка товару 
"nослуги робочої сили". "Фактична ціна,- nисав 

А. Сміт,- за яку звичайно nродається товар, називається 
його ринковою ціною. Вона може nеревищувати його nри
родну ціну або бути нижчою від неї, чи достеменно збіга

тися з нею" 1 2 • 

Відхилення ціни послуг робочої сили від їі nриродної 
вартості є, як nравило, наслідком дії чинників ринкового 

характеру - невідnовідності поnиту і nроnонування ро
бочої сили, наявності на ринку праці недосконалої конку
ренції, що створюється завдяки моноnольному становищу 

nродавців або nокуnців nослуг робочої силИ у nевному сег
менті цього ринку. Водночас на ринкову вартість nослуг 
робочої сили вnливають деякі чинники неринкового харак
теру, як наnриклад: 

а) талант, який nідносить людину над середнім рівнем . 
Правомірно стверджувати, що у заробітній nлаті талано

витих людей nрисутній елемент моноnольної ренти на 
унікальні (рідкісні) здібності; 

б) малоnриємність, неnрестижність деяких видів робо

ти . Заробітна nлата за виконання таких робіт містить ні
би надбавку, комnенсацію за їх неnривабливість; 

в) наявність на ринку nраці так званих неконкурентних 
груn. Наnриклад, лікарі й математики - неконкурентні 

груnи, оскільки складно, а нерідко і неможливо (професій
на неnридатність до nевного виду діяльності, надто три
вале nеренавчання за старшого віку тощо) nредставни

кові однієї nрофесії увійти в іншу. 
Незалежно від того, яких теоретичних концепцій щодо 

nрироди вартості й ціни дотримуються економісти, вони ма

ють визнати особлиnість формування ціни товару, який 
nродається і куnується на ринку nраці. Розглядаючи, зокре
ма, ставки заробітної nлати як складову ціни робочої сили, 
nредставники різних економічних шкіл сnраведливо зазна
чають, що на відміну від свободи формування інших цін на 
товари і nослуги nід вnливом сnіввідношення nопиту і nро
nонування, цим цінам nритаманна жорсткість, що зумовлю

ється вимогами соціально-економічної стабільності. "Щоб 
nояснити жорсткість заробітної nлати, - nисав Дж.Хікс,
нам доцільно nриnустити, що учасники торговоїугоди з nри

воду заробітної nлати володіють деяким "nочуттям" нор
мальних цін, які мало вирізняються (наnевно) від цін "cnpa-

ведливих" 1 3 • І далі економіст зазначає, що " ... жорсткість за
робітної nлати nриnускає деяке безробіття . Зміни у nевно
му діаnазоні nоnиту на nрацю відображаються у змінах 
швидше зайнятості, ніж ставок заробітної nлати"1 4 • Чинни
ками "незалежного" (неринкового) руху заробітної nлати , 

на думку Дж.Хікса, є також інфляційні очікування й діяль
ність nрофсnілок . 

Американський економіст А.Оукен, досліджуючи nроб
леми ціноутворення і формування заробітної nлати у су
часній змішаній економіці , nідкреслює, що " ... будь-яка те
орія щодо формування заробітної nлати і ринку nраці має 
виходити з фактично недостатньої гнучкості ринку nраці 
й nояснювати їі, а не nросто гадати , що дійсність виг

лядає як у nростих моделях nоnиту і nроnонування , і ха

рактеризується високорухомою заробітною nлатою" 1 5 • 

Наведене дає уявлення про розвиток економічної дум

ки щодо вартості й ціни nослуг робочої сили, їх сnільність 

та відмінність, чинники формування й зробити nевні вис
новки . 

І. Більшість сучасних економічних теорій не дає вичер
nної характеристики сутності вартості та чинників, що ії 

формують. Близькими до істини є nозиції тих економістів, 
які розглядають вартість як nох ідну від витрат і результа

тів праці. Щодо товару "nослуги робочої сили" його вар
тість, иадумку автора, відnовідає рівню, який узгоджує гра
ничну корисність nраці (цінність nослуг для роботодавця) 

з умовами повноцінного відтворення робочої сили . 
2. Основою ціни nослуг робочої сили є їх вартість. 

Практика не nідтверджує nогляду економістів, котрі вважа
ють, що ціна nослуг робочої сили визначається виключно 
співвідношенням поnиту і nроnонування на ринку nраці. 

З. Відхилення ціни nослуг робочої сили від їі nрирод

ної вартості є, як nравило, наслідком дії чинників ринко
вого характеру і , nередовсім , невідnовідності nоnиту і 

nроnонування. Водночас на ринкову вартість nослуг робо
чої сили вnливає низка чинників неринкового характеру 
(талант, неnрестижність або малоnриємність деяких видів 
робіт тощо). 

4. Формування ціни товару, який куnується і продаєть
ся на ринку nраці , nідnорядковуючись загальним зако
нам , має свої особливості. Вони пов'язані з особливостями 
ринку nраці nорівняно з іншими ринками, вимогами соці

ально-економічної стабільності розвитку сусnільства. 
Ціна nослуг робочої сили може розглядатися з різних 

nозицій , у тому числі як ринкова вартість цього сnецифіч

ного товару й складова фактичних витрат роботодавця. Су
ма оnлачених конкретних nослуг утворює витрати на ро

бочу силу в nроцесі їі функціонування, які є важливою 

складовою загальних витрат на відтворення робочої сили. 
Сучасна економічна теорія виправдано виявляє nід

вищений інтерес до теоретичних і nрактичних асnектів вит
рат на робочу силу, що зумовлено такими взаємопов'яза

ними чинниками: високим рівнем nродуктивних сил і від
nовідним рівнем індивідуального сnоживання; науково-тех

нічним nрогресом і nідвищенням вимог до якості робочої 
сили ; інтеграційними nроцесами на ринку nраці; розвит
ком системи соціального nартнерства. 

12 Смит А. Исследовавие о nрироде и nричивах Богатства народов . Книга nервая. - М . : Ось-89, 1997.- С. 56. 
13 Хикс Дж. Стоимость и каnитал : Пер. с англ . І Под ред. Р.М.Звтова.- М.: Прогресс, І 993 . - С.403 . 

14 Там же. -С. 416. 
15 Зклунд К. Зффективвая зкономика- шведская модель. - М.: Зкономика, 1991 . - С.243 . 
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За своєю економічною природою витрати на робочу си

лу є тією частиною знову створеної в процесі суспільно

го відтворення вартості, що утворює фонд життєвих засо

бів, необхідних для відтворення робочої сили у конкрет
них соціально-економічних й історичних умовах. До від
творення робочої сили входять: підготовка робочої сили 

певної кваліфікації, розподіл робочої сили на ринку пра
ці , використання робочої сили у процесі трудової діяльнос
ті. Отже, витратами на робочу силу є видатки на відтво

рення робочої сили , що здійснюються nротягом усього 
життєвого циклу працівників і забезпечують нормальну 

життєдіяльність як їх самих, так і членів їхніх родИн . 

Витрати на відтворення робочої сили, що реалізуються 
у масштабі всього суспільства, утворюють так звані пов
ні або сукупні витрати на робочу силу. Джерелом відшко
дування сукупних витрат є витрати роботодавців на робо
чу силу, бюджетні видатки на соціальні програми, індиві
дуальні витрати громадян на формування і розвиток здіб
ностей до праці, задоволення різноманітних потреб як у 

період трудової діяльності , так і поза нею. 
У країнах з ринковою економікою основною складовою 

витрат на робочу силу є відповідні витрати роботодав
ців . В узагальненому вигляді до витрат роботодавців на ро

бочу силу входять : заробітна плата, нарахована найма
ним працівникам , і всі додаткові витрати, пов 'язані із зай
нятістю, а саме із залученням, утриманням і викорис
танням персоналу. Розвиток наукових досліджень проблем 
праці призвів до уніфікації визначення складу витрат на 

робочу силу. 
Міжнародна Організація Праці дає таке визначення 

витрат на робочу силу (\abour cost): "Витрати на робочу си
лу здійснюються роботодавцями при використанні найма
ної робочої сили. До них входять: винагорода за працю, оп

лачений, але не відпрацьований час, бонуси і безоплатні 

виплати, вартість харчування й інші натуральні виплати, 
вартість житла працівників, оплаченого роботодавцями, ви
датки підпрИємця на внески у фонди соціального страху
вання, вартість оплачуваної підприємцем профпідготовки , 
соціальні послуги і т. п . (оплачуваний nідприємцем тран
спорт, робочий одяг, а також податки , що належать до 

витрат на робочу силу)" 1 6 • 

11-та Міжнародна Конференція зі статистики nраці, уза

гальнивши досвід країн з розвинутою ринковою економі
кою щодо класифікації й обліку витрат на робочу силу, 
прийняла Резолюцію, що затверджена Міжнародною Ор
ганізацією Праці й об'єднує всі витрати роботодавців на 
робочу силу в десять груп, а саме: 

І. Пряма заробітна плата. 

11. Оплата за невідпрацьований час . 
111. Премії й грошові подарунки . 
lV. Видатки на харчування, напої, паливо та інші нату

ральні виплати. 
V. Видатки роботодавця на забезпечення працівників 

житлом. 

VI . Видатки роботодавця на соціальний захист. 

:1€ ОПЛАТА ПРАЦІ 

VII. Видатки на професійне навчання. 
VIII. Видатки на культурно-побутове обслуговування . 

ІХ. Витрати на робочу силу, що не належать до рані-

ше наведених класифікаційних груп. 

Х. Податки, що належать до витрат на робочу силу. 

Наведені елементи витрат роботодавців на робочу си
лу мають як єдність з погляду економічної природи, так і 
відмінності. Останні пов'язані з різним функціональним 
призначенням, відношенням до накопичення і спожи
вання , особливостями відшкодування, взаємозв'язком з 
іншими елементами тощо. 

Залежно від функціонального призначення і впливу 

на структуру фондоутворення можна виокремити складо
ві витрат роботодавців, що спрямовані на формування: 

а) доходів працівників, у тому числі заробітної плати ; 
б) соціальних фондів, що задіяні у соціальному забез

печенні й страхуванні працівників; 

в) доходів бюджетів різних рівнів, що перерозподі
ляються у подальшому на соціальні потреби . 

Виділення у витратах роботодавців на робочу силу 
доходів працівників, а у них оплати праці й позазарплат
них доходів, має особливе значення. Воно дає змогу виз
начати, а отже аналізувати, контролювати рівень індивіду

алізації доходів працівників і, водночас, рівень соціаліза
ції цих доходів; визначати рівень доходів, що формують 

nлатоспроможний попит nрацівників ; аналізувати якість 
життя працюючих; визначати базу для оnодаткування осо

бистих доходів тощо. Аналіз міжнародної класифікації 
витрат на робочу силу дає піщ:т-ави стверджувати, що до 

доходів nрацівників слід віднести виплати, які відповіда
ють таким розділам типової класифікації: 

оплата виконання трудової функц ії - пряма заробіт-

на плата ; 

оплата за невідпрацьований час; 
премії й грошові подарунки; 
видатки на харчування, напої, nаливо та інші нату

ральні виплати; 
видатки на забезпечення nрацівників житлом; 
видатки на соціальний захист, окрім відрахувань у со

ціальні фонди . 

Не включеними до доходів працівників залишаються: 
- витрати роботодавців на забезпечення умов вико

нання працівниками своїх трудових функцій (видатки на 
професійне навчання та інші видатки роботодавці в, які 
можна віднести до проміжних витрат на виробництво); 
- відрахування у соціальні фонди; 

- податки, що належать до витрат на робочу силу. 

На завершення зазначимо, що заробітна плата- це ли

ше частка загальних витрат роботодавця на утримання 
робочої сили, а отже і частка ціни конкретної послуги ро
бочої сили . А відтак неправомірним є трактування ба
гатьма економістами заробітної плати як ціни робочої си
ли (послуги робочої сили). Заробітна плата - важлива, 

проте, як випливає з наведеного, далеко не єдина складо

ва ціни послуг робочої сили. 

16 І LO: Statistics о І" Labour Cost. Eleuenth international Confcrence of Labour Statisticians, Report 11 . - Geneua, 
1966.- Р.25. 
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