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ВСТУП
Розбудова Україною протягом двох останніх деся)

тиліть ринкових відносин змушує нас по)новому оціни)
ти вплив різних чинників, думка про які сформувалася у
національній економічній науці в радянський період, на
формування багатства країни.

Слід зазначити, що у вітчизняній економічній літе)
ратурі достатньо велика кількість публікацій, в яких дос)
ліджуються теоретичні положення та практичний досвід
успішної розбудови держав. Водночас, праць, в яких на
теоретичному рівні по)новому осмислювалася роль ок)
ремих економічних категорій, сформованих класиками
марксизму, на нашу думку, недостатньо. Окремі виснов)
ки марксистської теорії, яка ще недавно була панівною
на радянському просторі відкидаються, інші замовчу)
ються. Хоча, як відмічають видатні світові економісти,
К. Маркс вніс надзвичайно вагомий внесок у розвиток
світової економічної науки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Серед останніх досліджен, присвячених історії еко)

номічної думки, слід виділити праці А. Чухна, М. Павли)
шенка, М. Довбенка, Л. Корнійчука, С. Лондара, в яких
автори розкривають еволюційну економічну теорію Й.
Шумпетера [1], категорію "господарський механізм" [2],
закон єдності товарного і грошового обігу [3], роль ек)
вівалентного обміну в ринковій економіці [4], теорію
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Розглянуто роль додаткової, понаднеобхідний на відтворення використаної робочої сили час,
роботи працівників у створенні багатства країни, розкрито, що невірно трактувати всю додат�
кову працю працівників як експлуатацію їх власниками капіталу і землі, оскільки вона є базою
для підвищення цінності загальнонаціонального капіталу, земельних та трудових ресурсів.

In the article the role of additional, over necessary on the recreation of the used labour force time,
works of workers in creation of riches of country, is examined, opens up, that incorrect to interpret
all additional labour of workers as exploitation by their proprietors of capital and land, as she is a
base for the increase of value of national capital, landed and labour resources.

раціональних очікувань Р. Лукаса [5], терміни "еконо)
мічне зростання" і "сталий розвиток" [6], фінансові виз)
начення в контексті світової інтеграції національної еко)
номіки [7]. Проте, як видно із тем зазначених публікацій,
дослідженню марксистської спадщини, в контексті мож)
ливості використання окремих її положень в ринкових
умовах, достатньої уваги не приділялося.

Для часткового усунення цієї прогалини автор даної
роботи розкриває роль економічної категорії "додат)
кова праця", сформованої К. Марксом, у створенні ба)
гатства країни в ринкових умовах.

РЕЗУЛЬТАТИ
Відомий шотландський економіст А. Сміт в основі

походження будь)якого продукту бачив три чинники:
капітал, землю та працю: "Все налоги и всякий основан)
ный на них доход — все оклады, пенсии, ежегодные рен)
тные доходы всякого рода — в конечном счете проис)
ходят из трех первоначальных источников и выплачи)
ваются непосредственно или в конечном счете из пла)
ты за труд, из прибыли с капитала или с ренты с земли"
[8, с. 171].

Німецький економіст К. Маркс, вклад якого у дос)
лідження зазначеного питання найвагоміший, розгляда)
ючи чинники, які формують новостворений продукт у
середині ХІХ століття, коли промислове господарство
"спиналося" на ноги, видатки держави були помірні, а
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інновації ще не отримали достойної оцінки в суспільстві
визначав, що цінність будь)якого продукту складається
з капіталізованих продуктів природи (капіталу) та праці:
"Потребительная стоимость: сюртук, холст и т. д., од)
ним словом — товарные тела, представляют соедине)
ние двух элементов — вещества природы и труда" [9, с.
51].

Таким чином, при простому відтворенні, цінність
кожного продукту (Ц), можна представити як поєднан)
ня цінностей використаної праці (П), яка компенсуєть)
ся заробітною платою, капіталу (К), який заміщається
амортизаційними відрахуваннями, та землі (З), власник
якої отримує земельну ренту, або:

 Ц = П + К + З       (1).
Тут потрібно зазначити, що у російському та ук)

раїнському варіанті "Капіталу" К. Маркса для пере)
ведення німецького слова "wert" і англійського сло)
ва "value" використовуються терміни "стоимость" та
"вартість", однак у передмові до перекладу праць Й.
Шумпетера член)кореспондент РАН А. С. Автономов
обгрунтував помилковість такого перекладу та зап)
ропонував для позначення значення блага при спо)
живанні використовувати термін "цінність" (російсь)
кою — "ценность") [10, c. 10], порадою якого ми ви)
рішили скористатися.

На думку К. Маркса в основі цінності будь)якого
продукту, в якому присутня новостворена додаткова
цінність (Ц) лежить додаткова праця ( П), або:

Ц = П + К + З + П        (2).
Саме додатковою працею працівників (у К. Марк)

са — робітників, проте, ми вживаємо термін "праців)
ники", оскільки у створенні будь)якого продукту актив)
ну участь беруть інженерно)технічні працівники, кері)
вники та службовці) німецький економіст пояснював
витоки створення нового багатства, яке привласнюють
капіталісти: "…прибавочная стоимость получается
лишь в следствии количественного излишка труда, в
следствии большей продолжительности того же про)
цесса труда…" [9, c. 209]. Оскільки капіталісти для
збільшення свого прибутку постійно намагаються про)
довжити тривалість роботи працівників понад час, який
потрібний для простого відтворення витраченої ними
праці, між власниками капіталу та власниками праці
існує постійний антагонізм: "Управление капиталиста
есть не только особая функция, возникающая из са)
мой природы общественного процесса труда и отно)
сящаяся к этому последнему, она есть в тоже время
функцией эксплуатации общественного процесса тру)
да и, как таковая, обусловлена неизбежным антагониз)
мом между эксплуататором и сырым материалом его
эксплуатации" [9, c. 343].

Чи вірне це твердження німецького економіста?
Якщо давати відповідь, абстрагуючись від інших впливів,
що насправді є неможливим, то так.

Однак, якщо б працівники працювали рівно стільки
часу, який потрібний для простого заміщення капіталу,
землі та праці, то технічний, економічний і соціальний
прогрес, як такий, був би неможливим. В цьому випад)
ку власники капіталу отримали б стільки коштів, яких їм
вистачило б на заміщення основних і оборотних засобів

такої ж кількості, якості і технологічного рівня, як ви)
користані. Отже, про вкладення капіталістами коштів у
науку та інновації не могло б бути мови. Тут слід зазна)
чити, що нове обладнання може за певних умов, навіть
із врахуванням інвестиційних витрат на його створення,
бути дешевшим за "старе". Але між вкладенням коштів
у розробку обладнання і введенням його в експлуата)
цію існує часовий проміжок, а тому інновації вимагають
додаткового фінансування понад суму, яку власники ка)
піталу отримають в результаті амортизаційних відраху)
вань від експлуатації "старих" основних засобів.

Аналогічно, при простому заміщенні вкладу землі
у новостворену продукцію, власники земельної ренти
отримають коштів тільки на просте відтворення якості
земельних угідь. Додаткових коштів у власників, або
орендаторів землі на її поліпшення, в тому числі і тої,
стан якої незадовільний, або на залучення в оборот
нових угідь, а в сучасних умовах, всього багатства
землі, тобто її надр, не буде. Також працівники, отри)
мавши заробітну плату тільки на просте відтворення
людського капіталу, не матимуть змоги збільшити вит)
рати на покращення якості своєї, або членів своїх
сімей, освіти, охорони здоров'я, отримуваних культу)
рологічних послуг, харчування, предметів особистого
вжитку, житла та ін.

Таким чином, необхідність постійного підвищення
якості життя населення та збільшення багатства країни
в цілому та її окремих громадян вимагає використання
додаткової праці ( П).

Припустимо, що, створені протягом робочого часу
працівників, потрібного на просте відтворення вико)
ристаних ресурсів, винагороди за використання кап)
італу, землі та праці їх власники, направляють на про)
сте заміщення, а дохід від додаткової праці ( П) —
на фінансування покращення капіталу ( Кп), землі
( Зп) та праці ( Пп). Тоді формула (2) набуде виг)
ляду:

Ц = П + К + З + Пп + Кп + Зп   (3),
а новостворена цінність продукту визначатиметься із
виразу:

 Ц = П = Пп + Кп + Зп    (4).
Повертаючись до тези К. Маркса, про додаткову,

понад необхідний на просте відтворення людського ка)
піталу час, експлуатацію власниками капіталу та землі
працівників для свого збагачення, слід зазначити, що, в
розглянутому нами випадку, цей висновок не є обгрун)
тований, з нижче наведених підстав.

Винагорода за додаткову працю працівників у час)
тині, що направляється на підвищення якості відтворю)
ваного людського капіталу ( Пп) буде використана
власниками праці, або тими хто створив додаткову
цінність продукту.

Щодо додаткової праці на розширене відтворення
капіталу ( Кп) та землі ( Зп) (неможливо покращити
якість життя населення тільки збільшуючи його дохо)
ди, без удосконалення технічних засобів та підвищення
якості земельних угідь) то її слід розглядати в контексті
двох умов.

Перша — коли капітал і земля (як у соціалістично)
му, так і у капіталістичному суспільстві) знаходяться у
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загальнодержавній власності, або у власності терито)
ріальної громади, то додаткові витрати праці на підви)
щення їх цінності повернуться до всіх громадян відпов)
ідної країни або території у вигляді збільшення цінності
їх частки у загальнодержавній, або територіальній влас)
ності.

Друга коли капітал, або земля знаходяться у при)
ватній власності, то в результаті та частина додаткової
праці працівників, яка забезпечує збільшення цінності
цих чинників, збільшує цінність капіталу капіталіста та
землі, яка належить землевласнику.

Проте, якщо кошти, отримані від додаткової праці
працівників, будуть направлені власниками на приро)
щення цінності капіталу та землі, а не на "непродуктив)
не" споживання або збільшення заощаджень, то не мож)
на таку додаткову працю вважати експлуатацією праці)
вників, так як з вищою цінністю капітал і земля створю)
ють середовище для збільшення цінності праці (розмі)
ру заробітної плати за одиницю часу), оскільки праця
отримує свою ціннісну оцінку тільки за умови її викори)
стання.

Цей висновок можна було б заперечити у випадку,
коли б весь додатковий прибуток, отриманий від вико)
ристання, з вищою продуктивністю, капіталу і землі був
"непродуктивно" привласнений їх власниками. Проте,
ми припускаємо, що додатковий прибуток, створений в
результаті експлуатації більш цінних капіталу та землі,
буде розподілений у тій же пропорції між власниками
капіталу, землі і праці, що й при використанні цих чин)
ників із "старою" продуктивністю. Іншими словами в
результаті додаткової праці працівників для підвищен)
ня цінності капіталу і землі винагорода власникам капі)
талу, землі та праці зростає пропорційно їх попереднім
цінностям.

Однак, в реальних умовах до додаткового часу, який
працівники витрачають на збільшення цінності капіталу
( Кп), землі ( Зп) і праці ( Пп), вони додатково пра)
цюють для створення "чистого" прибутку власникам ка)
піталу і землі (Пр), а також для фінансування видатків
держави (ВД), які забезпечуються через вилучення ос)
танньою собі частини прибутку суб'єктів господарюван)
ня та доходів громадян. У цьому випадку цінність до)
даткової праці можна визначити з виразу:

 П = Пп + Кп + Зп + ВДп + Прп    (5).
Залучені у Зведений бюджет країни кошти викори)

стовуються для таких цілей:
— виконання загальнодержавних функцій (в дано)

му випадку немає смислу розділяти функції централь)
них та місцевих органів влади) (ЗДВп);

— фінансування соціально)культурних видатків
(СВп);

— фінансування інвестиційних та інноваційних про)
грам, програм підтримки окремих галузей економіки та
важливих загальнодержавних заходів (ІВп), або:

ВДп = ЗДВп + СВп + ІВп (6).
Відомо, що держава виконує ті функції (оборони

країни, правосуддя, внутрішньої безпеки, освіти, охо)
рони здоров'я, культури та ін.), які окрема особа ви)
конати не може. Тому державні, як і соціальні послу)
ги, отримує кожний громадянин країни в тій мірі, в якій

він потребує, і тому ту частину додаткової праці прац)
івників, яку держава повертає населенню у вигляді
послуг (ЗДВп і СВп), не можна вважати експлуатацією
працюючих.

Щодо інвестиційних та інноваційних видатків дер)
жави (ІВп), то вони тоді сприйматимуться працюючими
не як їх додаткова експлуатація, коли будуть направ)
лені на збільшення цінності їх частин у загальнодер)
жавній, або територіальній власності.

Таким чином, формулу (1) можна використовувати
для визначення цінності новоствореного продукту за
умови простого відтворення.

У випадку розширеного відтворення для нарощу)
вання цінності загальнодержавного багатства форму)
ла (2) набуває вигляду:

Ц п = П + К + З + П = П + К + З + Пп + Кп
+ + Зп + ЗДВп + СВп + ІВІп          (7),

де ІВІ — інвестиційні та інноваційні видатки держа)
ви, які збільшують цінність загальнодержавної влас)
ності.

При цьому всі витрати праці працівників, зазначені
у формулі (7), поділяються на дві частини: працю, на)
правлену на просте відтворення капіталу, землі і праці,
та працю, направлену на збільшення цінності загально)
національного багатства, а значить, багатства кожного
громадянина. Тому у формулі (7) відсутній час праці пра)
цівників, який можна було б, дотримуючись марксис)
тських поглядів, назвати працею на збагачення експлу)
ататорів.

Проте, нам залишилося дослідити ще дві складові,
які створюються в результаті додаткової праці праців)
ників: інвестиційні та інноваційні видатки держави на)
правлені, приватному бізнесу (ІВІІп), та прибуток влас)
ників капіталу і землі (Пр). При цьому як інвестиційну
допомогу приватному бізнесу слід також розглядати
вигоди, які отримали останні в результаті наданих йому
державою податкових пільг.

Однак, на нашу думку в обох випадках — інвес)
тиційні та інноваційні видатки держави приватному
бізнесу та податкові пільги для нього — створюють умо)
ви для корупції та прикритої експлуатації однієї части)
ни населення (багатшої) іншої. Тому, якщо в держави
виникає необхідність фінансування окремих програм,
впроваджуваних приватним бізнесом, то таке фінансу)
вання повинно здійснюватися на зворотній (кредитній)
основі.

Щодо прибутку, то в сучасній літературі його пояс)
нюють як винагороду власникам капіталу і землі, яку
останні отримують за підприємницьку ініціативу і ризик.
То чи можна частину додаткової праці працівників, яка
тратиться ними на створення прибутку власникам капі)
талу і землі вважати експлуатацією?

Вище зазначалося, що для створення нового про)
дукту потрібні три складові: праця, капітал та земля.
Тому власники праці (працівники) для забезпечення її
використання повинні залучити інші дві складові. Якщо
вони для цього не візьмуть собі в "компаньйони" влас)
ників капіталу і землі, то їм доведеться взяти ці чинники
в оренду, або отримати в банку кредит для їх придбан)
ня.

В свою чергу власники капіталу та землі можуть
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кошти, вилучені від їх реалізації, покласти під депозит в
банк. Іншими словами, середню величину між депозит)
ними і кредитними відсотками банків можна вважати
обгрунтованою винагородою власникам капіталу і землі
за їх згоду долучитися до створення нового продукту.
Друга частина винагороди власників капіталу і землі
залежить від ризикованості капітальних інвестицій в
конкретний вид діяльності.

Таким чином прибуток, отримуваний власниками
капіталу і землі від додаткової праці працівників (Прп)
можна розділити на три складові: винагорода за їх зго)
ду долучитися до створення нового продукту (Влп), ви)
нагорода за участь в операціях, що несуть для власників
капіталу і землі додаткові ризики (Врп) та надприбу)
ток (П Ірп), або частка прибутку, яка більша суми по)
трібної для виплати винагороди власникам капіталу і
землі за їх участь у створенні нового продукту та за ри)
зикованість їхніх інвестицій.

Отже, в кінцевому результаті з врахуванням при)
бутку власників капіталу і землі формула (5) набере
вигляду:

П = Кп + Пп + Зп + ЗДВп + СВп + ІВ п + ІВ п +
Влп + Врп + П рп (8).

Виходячи із вище наведеного, тільки величину П рп
можна вважати такою, що відповідає частині праці пра)
цівників, яка використовується власниками капіталу і
землі для свого збагачення.

ВИСНОВКИ
Таким чином, потрібно погодитися з висновком

К. Маркса про те, що основою всіх багатств народів
є людська праця, оскільки капітал і земля (придатна
для використання) є матеріалізованою працею. Про)
те, не можна погодитися з тим, щоб всю працю пра)
цівників понад час потрібний для простого відтво)
рення використаних при створенні національного
продукту праці, капіталу і землі вважати такою, що
направлена на збагачення власників капіталу і землі,
оскільки, як було показано вище, такою можна вва)
жати тільки одну із 10)х складових додаткового часу
роботи працівників.

Згідно положень класичної політичної економії
за необмежених нічим ринкових умов господарюван)
ня власники капіталу і землі позбавлені можливості
отримувати надприбуток, так як надмірно заванта)
жені працівники будуть переміщатися до інших пра)
цедавців та в інші галузі. Однак, ще в першій третині
ХХ століття, в першу чергу Дж. М. Кейнсом було
зроблено висновок, що сучасні ринки, через вплив
на них зовнішніх факторів не конкурентні, а тому їх
розвиток не підпадає під положення класичної
теорії: "Весьма возможно, что классическая теория
представляет собой картину того, как мы хотели бы,
чтобы общество функционировало. Но предпола)
гать, что оно и в самом деле так функционирует, —
значит оставлять без внимания действительные труд)
ности" [11, c. 66].

Тому питання обмеження надмірної експлуатації
працюючої частини населення країни приватними влас)
никами капіталу і землі повинні розглядатися в контексті
дослідження дій держави з недопущення тих впливів

(монополій, олігополій, органів влади, природнокліма)
тичних та ін.) на економіку країни, які порушують рівно)
важну ціну на працю.

Щодо створення передумов для збільшення ба)
гатства країн, то пріоритетну роль в розподілі резуль)
татів додаткової праці повинна відігравати інновац)
ійна складова видатків на всіх рівнях, створення та
перерозподілу додатково створеного національного
продукту.

Так, при збільшенні інвестицій в одну зі складових
створюваного продукту (формула 3) зростають і дві інші
складові. Наприклад, впровадження у виробництво но)
вітньої техніки, або нової технології обробітку землі
вимагатиме більш кваліфікованих кадрів. В свою чер)
гу, збільшення витрат держави на науку та освіту насе)
лення, сприятиме новим відкриттям і технологічним
рішенням та відповідно підвищенню продуктивності
праці.

Навпаки збільшення соціальних видатків державою,
власниками капіталу та землі обмежує інноваційні мож)
ливості економіки, що приводить до простого, або зву)
женого відтворення капіталу, землі та праці.
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