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АНОТАЦІЯ
У сучасних умовах організація оплати праці являє собою 

складний та багаторівневий процес, де переплітаються інтер-
еси всіх суб’єктів соціально-трудових відносин (працівників, 
роботодавців, держави), ринкові та неринкові механізми її 
формування і регулювання. Вдосконалення організації опла-
ти праці на основі більш ефективного поєднання ринкового та 
неринкового механізмів є пріоритетним завданням державної 
політики. 

Ключові слова: заробітна плата, оплата праці, державне 
регулювання, організація, механізм.

АННОТАЦИЯ
В современных условиях организация оплаты труда пред-

ставляет собой сложный и многоуровневый процесс, в кото-
ром переплетаются интересы всех субъектов социально-тру-
довых отношений (работников, работодателей, государства), 
рыночные и нерыночные механизмы ее формирования и ре-
гулирования. Совершенствование организации оплаты труда 
на основе более эффективного сочетания рыночного и неры-
ночного механизмов является приоритетной задачей государ-
ственной политики.

Ключевые слова: заработная плата, оплата труда, госу-
дарственное регулирование, организация, механизм.

ANNOTATION
In modern conditions, the organization of remuneration is a 

complex and multilevel process in which the interests of all sub-
jects of social and labor relations (workers, employers, the state) 
are intertwined, market and non-market mechanisms of its forma-
tion and regulation. Improving the organization of remuneration on 
the basis of a more effective combination of market and non-mar-
ket mechanisms is a priority task of state policy.

Keywords: salary, the tax burden, tax heaviness, state regula-
tion, organization, mechanism.

Постановка проблеми. Нині не запроваджено 
комплексного підходу до визначення сутності 
організації оплати праці як цілісної моделі, 
що формується на різних рівнях економіки, 
відсутні науково обґрунтовані засади держав-
ної політики щодо оплати праці. Це зумовило 
вибір напряму й обґрунтування цілей наукового 
дослідження, викладеного у даній публікації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми оплати праці в Україні аналізу-
ються з погляду еволюції становлення сутності 
поняття організації оплати праці. Деякі аспекти 
висвітлені в роботах таких українських учених, 
як: О.В. Бондарук, А.В. Базилюк, В.М. Вегера, 
М.Д. Ведерніков, В.Ф. Волик, А.В. Калина, 
А.М. Колот, Т.А. Костишина, В.Д. Лагутін, 
Е.М. Лібанова, О.Ф. Новікова, К.А. Складана. 
Достатня кількість наукових праць не вирі-
шує до кінця питання остаточного та консолі-

дованого визначення сутності поняття органі-
зації оплати праці, тому потребує подальшого 
вивчення та обґрунтування.

Мета статті полягає у дослідженні та фор-
малізації еволюції теоретичних засад поняття 
організації оплати праці як проекції на сучасні 
умови господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Принцип матеріальної зацікавленості праців-
ників за результатами своєї праці є одним із 
головних принципів організації оплати праці 
для суб’єктів господарювання. Стратегія фор-
мування системи оплати праці, її розроблення і 
реалізація передбачають чітке визначення мети 
і завдань системи оплати праці, вибір найбільш 
прийнятної системи для умов певного підпри-
ємства, упровадження такої системи оплати 
праці і регулярне проведення оцінки ефектив-
ності її функціонування.

Уявлення про заробітну плату еволюціону-
вали разом із розвитком економічної теорії, 
яка відображала соціально-економічні реалії та 
суспільну практику. Зрілість теорій заробітної 
плати визначалася передусім соціально-еконо-
мічними умовами, що існували в суспільстві, 
а також основними положеннями доміную-
чої економічної думки, яка в узагальненому 
вигляді відображала тодішнє соціально-еконо-
мічне життя і господарську діяльність.

На основі ретроспективного аналізу різних 
концепцій економічної науки здійснено класи-
фікацію теорій заробітної плати та їх сутності, 
яка представлена в табл. 1 [1, с. 73–77].

Представниками англійської класичної полі-
текономії обґрунтовано дві теорії заробітної 
плати: теорію природної ціни праці та фонду 
заробітної плати. Під природною ціною послуг 
праці В. Петті, А. Сміт мали на увазі такий 
рівень заробітної плати, який необхідний для 
фізичного існування, тобто мінімальну винаго-
роду, яку повинні отримувати працівники для 
забезпечення власного існування та утримання 
сімей [2, с. 237].

Класики переважно поділяли теорію Маль-
туса, яка встановила жорстку залежність рівня 
заробітної плати і зростання населення від 
продовольчих ресурсів суспільства. Тенденція 
зниження рівня заробітної плати нижче про-
житкового мінімуму свідчить, на їхню думку, 
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Таблиця 1
Базові теорії заробітної плати в рамках провідних наукових шкіл економічної науки

Наукові школи та теорії 
заробітної плати Сутність теорії заробітної плати

1 2
Класична політична економія

Теорія природної ціни праці Заробітна плата – це природна ціна праці найманого працівника, яка 
визначається мінімумом засобів для існування.

Теорія фонду заробітної плати Середній рівень оплати праці в конкретній країні та в певних історич-
них умовах визначається співвідношенням фонду заробітної плати до 
чисельності працівників. Фонд заробітної плати – це частина оборотного 
капіталу, яка спрямовується для найму робочої сили.

Теорія залізного закону заробіт-
ної плати 

Під впливом попиту на працю та її пропозиції заробітна плата завжди 
зводиться до фізично необхідного мінімуму засобів для існування.

Марксистська політична економія
Теорія ціни робочої сили Заробітна плата – це не ціна праці, а ціна робочої сили, яка визначаєть-

ся вартістю фонду життєвих благ, необхідних працівнику та його сім’ї 
для нормального існування.

Маржиналістьска та неокласична економічна теорія
Теорія права на залишкову про-
дукцію 

Заробітна плата – це частина вартості виробленої продукції, яка зали-
шається після оплати всіх, окрім праці, чинників виробництва й яка 
належить працівникові.

Гранично-продуктова теорія 
розподілу та теорія граничної 
продуктивності

Ціна будь якого чинника виробництва, у тому числі праці, визначається 
розміром граничного продукту, створеним даним чинником. У незмін-
них технічних умовах збільшення праці буде приводити в дію закон 
спадної віддачі, що проявляється у падінні граничної продуктивності. 
Заробітна плата визначається граничною продуктивністю праці.

Кейнсіанство
Концепція негнучкості заробіт-
ної плати 

Заробітна плата формується не під впливом попиту і пропозиції на рин-
ку праці, а в ході колективних переговорів. Заробітна плата є негнучкою 
у бік зниження, що зумовлено: протидією профспілок, закріпленням 
у колективних угодах фіксованих ставок і окладів на певний термін, 
індексацію заробітної плати.

Інституціоналізм
Теорія людського капіталу Людський капітал – це сукупність сформованих і розвинених унаслідок 

інвестицій умінь та здібностей працівника (у вигляді освіти, кваліфі-
кації, здоров’я, здатності до адаптації тощо). Заробітна плата є формою 
доходу на людський капітал.

Контрактна теорія заробітної 
плати

Розмір заробітної плати визначається договірною силою, тобто бороть-
бою між підприємцями та профспілками в ході переговорів про рівень 
заробітної плати.

Теорія невидимого рукостис-
кання 

Існує неоголошена угода між підприємцями і висококваліфікованими 
працівниками про встановлення заробітної плати на високому фіксова-
ному рівні, що дає змогу працівникам мати стабільний доход, а підпри-
ємцям – уникнути плинності кадрів.

Джерело: систематизовано автором

про перенаселення. Інакше кажучи, вони вва-
жали, що оптимальною є та чисельність насе-
лення, за якої заробітна плата відповідає «при-
родній нормі», тобто прожитковому мінімуму 
[3, с. 256].

Теорія фонду заробітної плати знаходить своє 
місце в працях А. Сміта, але найбільш повну її 
розробку дав Джон Стюарт Мілль. Його теорія 
являє собою застосування закону попиту та про-
позицій до ринку праці. Дж.С. Міль в «Основах 
політичної економії» запропонував розглядати 
економічні проблеми згідно з такими фазами 
відтворення, як виробництво – розподіл – 
обмін – споживання [4, с. 81]. Згідно з таким 
підходом, між відповідними засобами виробни-
цтва і найманими працівниками не існує неви-
рішених протиріч. Зокрема, він стверджував, 
що найманого працівника можна деякою мірою 
представляти як капіталіста, котрий авансує 

своєю працею капіталіста до отримання зарп-
лати. Такі підходи деякою мірою нівелюють 
недоліки і протиріччя капіталістичної системи. 
На основі аналізу Мілль зробив висновок, що 
існує мало шансів на те, щоб середня заробітна 
плата зростала, бо технічний прогрес зумовлює 
зростання постійного капіталу (як наслідок, 
зменшення фонду заробітної плати), а чисель-
ність робочого населення зростає. Наслідками 
втручання держави у зростання заробітної 
плати буде посилення безробіття та збільшення 
народжуваності у сім’ях працівників. Інтуї-
тивно автор теорії прийшов до вірного висновку, 
який розвили сучасні дослідники. В країні, що 
не володіє виробничими резервами та великими 
запасами предметів споживання, недоцільно за 
короткий термін збільшити сукупну масу заро-
бітної плати. Необхідно першочергово забез-
печити розвиток виробничого капіталу, також 
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потрібен деякий час для того, щоб розширити 
виробництво предметів споживання. 

Класична політична економія стала одним 
із джерел марксизму, який опирався на виро-
блений нею фундамент – трудову теорію вар-
тості. К. Марксом було обґрунтовано, що праця 
не може бути продана. Товаром є не праця, а 
робоча сила – здатність до праці, тому заробітна 
плата є не вартістю праці, а вартістю робочої 
сили [5, с. 114]. Марксисти відкинули теорію 
Мальтуса, не погоджуючись із положенням 
про те, що робоча сила виробляється у відпо-
відності з обмеженим фондом життєвих благ. 
Відкинувши мальтузіанський механізм «заро-
бітна плата – народонаселення», Маркс ува-
жав, що динаміка заробітної плати регулюється 
виключно розширенням або звуженням промис-
лової резервної армії праці [5, с. 203]. Згідно 
із цим поглядом, безробіття присутнє навіть у 
розвинутій економіці для того, щоб заробітна 
плата не поглинала прибутку, підриваючи тим 
самим стимул для накопичення капіталу.

Маржиналістська та неокласична теорії 
виступали проти теорії прибуткової вартості та 
експлуатації К. Маркса. У працях англійського 
економіста У.С. Джевонса та американського 
дослідника Дж.Б. Кларка значна увага приді-
лялася розподільним відносинам. У. Джевонс 
обґрунтував теорію права (праці) на залиш-
кову продукцію [6, c. 158–159], згідно з якою 
належна праці частка вартості виготовленої про-
дукції залишається після вилучення з її загаль-
ного розміру витрат на оплату всіх інших фак-
торів виробництва (ренти, процентів на капітал, 
прибутку, страхових внесків, податків тощо).

Відповідно до теорії У. Джевонса, людські 
зусилля мають позитивну цінність, а отже, 
праця буде пропонуватися, поки індивідуум 
відчуває перевищення задоволеності над неза-
доволеністю. Вчений припустив, що тяжкість 
праці зі збільшенням трудового напруження 
спочатку знижується, а потім зростає, тоді як 
гранична корисність продукту, виробленого 
працею, монотонно убуває. Це стало вихідним 
пунктом для більш пізніх висновків про те, що 
якщо важкість праці безпосередньо не впливає 
на обсяг її пропозиції, однак очевидним є вплив 
важкості праці на вибір роду діяльності і роз-
мір заробітної плати [7, с. 75].

Теорія розподілу доходу, засновником якої 
був Дж.Б. Кларк, на мікроекономічному рівні 
мала велике прикладне значення. Згідно з 
Кларком, за незмінного розміру капіталу кожен 
знову прийнятий працівник виробляє менше 
продукції, ніж прийнятий раніше. Продуктив-
ність праці останнього прийнятого працівника 
є «граничною продуктивністю». Гранична про-
дуктивність стає нижчою, чим більше прийма-
ється працівників, а заробітна плата всіх пра-
цівників повинна визначатися за «граничною 
продуктивністю» праці останньої «граничної 
робочої одиниці». Таким чином, низька заро-
бітна плата є еквівалентом «граничної продук-

тивності праці». Д. Кларк продуктивними вва-
жав не тільки працю, а й капітал. У зв’язку 
із цим він стверджував, що «заробітна плата 
визначається граничною продуктивністю праці, 
а процент – граничною продуктивністю капі-
талу» [8, с. 49]. В умовах ринкової економіки 
діє такий принцип розподілу суспільного про-
дукту, за якого один і той же закон регулює 
заробітну плату і процент, останній безпосеред-
ньо визначається граничною продуктивністю. 
А отже, за Д. Кларком, в умовах ринкової 
економіки не може мати місця експлуатація, 
а існує справедливий розподіл суспільного про-
дукту. Виходячи з принципів граничної продук-
тивності, Д. Кларк стверджував, що як наймані 
працівники, так і роботодавці одержують те, 
що їм належить, тобто перші – продукт своєї 
праці, другі – продукт свого капіталу.

Обмеженість теорії розподілу полягає у тому, 
що вона виключає з об’єкта дослідження соці-
ально-економічні відносини між роботодавцем і 
працівником. У реальній дійсності розмір заро-
бітної плати визначається не лише продуктив-
ністю, а й інтересами та цілями роботодавця, 
згуртованістю робітничого класу.

Теорія граничної продуктивності, або гра-
ничної цінності, Д. Кларка знайшла багато 
послідовників у країнах Заходу. Її широке 
розповсюдження серед економістів Д. Кларк 
обґрунтував так: «Вона підриває основи марк-
систського вчення про додаткову вартість тим, 
що встановлює вартість на цінності, а не на 
витрати праці і замінює всі марксистські й інші 
форми вчення про експлуатацію теорією, згідно 
з якою кожний із факторів, що бере участь у 
виробництві, є не тільки продуктивним, а й 
отримує винагороду відповідно до свого внеску 
в загальний продукт» [7, с. 65].

Висновки. На основі узагальнення різних 
підходів до визначення організації оплати праці 
здійснено систематизацію концепцій заробіт-
ної плати за основними школами економічної 
науки. Аналіз наявних трактовок став підґрун-
тям удосконалення визначення цього поняття 
так: це консолідація інструментів для забезпе-
чення механізму відносин між роботодавцем та 
працівником у контексті винагороди за працю.
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