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Анотація. У даній статі розглядається прикладні аспекти застосування теорій 

заробітної плати та суспільного відтворення Карла Маркса у сучасних ринкових умовах 
української економіки. Розглянуто формування заробітної плати в Україні з точки зору 
марксистської економічної теорії, виокремлено аспекти оплати праці в сучасних 
українських ринкових реаліях та здійснено знаходження аналогій та відмінностей, що 
мають місце у формуванні категорії «заробітна плата». Розглянуто теорію простого та 
розширеного суспільного відтворення на прикладі динаміки структурного виробництва в 
Україні, розглянуто та співставлено основні пропорції сфер виробництва засобів 
виробництва та сфер виробництва засобів споживання української економіки та здійснено 
аналіз застосування теорії суспільного відтворення для країн з перехідною економікою та 
країн, що розвиваються.  Підсумовано важливість переосмислення вже давно 
сформульованих економічних думок та застосування їх на практиці. 
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Вступ  

У наш час серед наукових економічних кіл розвинутих країн часто постає 

питання  знаходження нових підходів щодо нових методів аналізу 

макроекономічного рівня економіки. Тим не менш, говорячи про нові погляди 

макроекономічного аналізу, то слід зауважити, що говориться не тільки про 

генерування зовсім нового науково-методологічного механізму аналізу, але й 

про переосмислення всім відомих концепцій. Говорячи про подібні 

переосмислення слід розглянути певні достатньо суперечні концепції, до 

прикладу теорії Карла Маркса. 

 Хоча у більшості своїх концепцій вони містять якісний аналіз та 

абстрагується від чисельних економічних умов, що виникають на мікрорівні , 

проте їхній науково-методологічний механізм аналізу, що базується на 

діалектиці забезпечує достатньо логічний аналіз явищ макроекономічного 

рівня. Актуальність переосмислення концепцій Карла Маркса постає перед 



вітчизняними дослідниками у площині покращення макроекономічного 

регулювання, особливо коли наша економіка потерпає від кризових явищ, 

макроекономічних деформацій та переходу економіки в постіндустріальну 

епоху.  

У даній роботі розглядається марксова  теорія відтворення капіталу та 

теорія заробітної плати у сучасних ринкових умовах України. Робота базується 

на аналізі та співставленні макроекономічних показників відповідно до 

описаних Карлом Марксом пропорцій. Макроекономічну інформацію було 

зібрано з сайту Державної служби статистики України та сайту Міністерства 

фінансів України з метою підвищення надійності та точності інформації для 

подальшого аналізу. 

Розглядаючи теорію заробітної плати у сучасних українських реаліях, то 

хотів би вдатись власне до пояснення певних теоретичних аспектів, про які 

писав Карл Маркс. Він вважав, що власне заробітна плата становить собою 

результат обміну з підприємцем за робочу силу, а не за працю. З другої сторони 

капіталіст хоче зменшити свої витрати , тому вони будуть завжди пробувати 

встановлювати таку оплату за робочу силу, яка б забезпечувала мінімум 

існування робітника та його сім’ї. З другого боку оплата праці 

прямопропорційно залежить від продуктивності праці, а відповідно, і до 

ступеня механізації та технічного оснащення виробництва, яке збільшує 

продуктивність праці. І хоча вона збільшується, проте з другого боку вона веде 

до постійного надлишку робочої сили. За рахунок підтримання такої 

конкуренції на ринку праці капіталіст може впливати на заробітну плату 

працівника.  

Хоча дана концепція була сформована близько 150 років тому, проте 

тенденція встановлення заробітної плати у країнах, що розвиваються є 

подібною до тих реалій, про які писав Маркс. Розглянемо становище в Україні 

на основі динаміки мінімальної та середньої заробітної плати, індексу інфляції 

та мінімального прожиткового мінімуму. Розглянемо заробітну плату в 

контексті часової динаміки даного показника, динаміки рівня інфляції та 



питомої ваги мінімального прожиткового мінімуму на прикладі 2007, 2013, 

2014 та 2018 року. Абсолютне значення мінімальної заробітної плати за ці роки 

становить 460, 1218, 1218 та 3723 гривні відповідно.  Значення середньої 

заробітної плати за ці періоди становить   1353, 3274, 3470,  8606 гривень 

відповідно. Розглядаючи питому вагу мінімального прожиткового мінімуму у 

середній заробітній платі, то слід відмітити, що працівник не просто заробляє 

на індивідуальні засоби існування, а й відповідно на існування своєї сім’ї. 

Інакше кажучи, питому вагу прожиткового мінімуму слід розцінювати у вдвічі 

збільшеній кількості, і це при тому, що йде певне абстрагування відносно 

чисельності дітей у сім’ї.Беручи до уваги зміну реальних доходів споживачів за 

ці чотири періоди та зміну питомості ваги мінімального прожиткового 

мінімуму, можна прийти до висновку, що тенденція описана Карлом Марксом, 

щодо встановлення мінімального рівня заробітної плати. В країнах з 

розвиненою економікою таких тенденцій просто не існує за рахунок 

виключення високих темпів інфляцій, хорошого показника реальної заробітної 

плати, стабільності питомої ваги у прожитковому мінімумі та власне базисних 

факторах сучасних соціально-трудових відносин.  

Не менш важливим є розгляд економічного росту країн, що розвиваються 

та країн з перехідною економікою. Відповідно беручи до уваги теорію 

суспільного відтворення Карла Маркса, слід  проводити її у тій сучасній 

площині, про яку власне і велась мова 150 років тому. Розглядаючи просте та 

розширене відтворення слід пам’ятати, що це не абстрактний некількісний 

спосіб пояснення складних економічних процесів, а аргументований механізм 

прогнозування росту економіки, що визначається дотриманням певних 

пропорцій :  

При простому відтворенні  

1) I(c + v + m) = Ic + IIc; 
2) II (с + v + m ) = І (v + m ) + II (v + m ); 

3) І (v + m ) = ІІс. 
При розширеному відтворенні :  

1) I(c + v + m) > Ic + IIc; 
2) II (с + v + m ) < І (v + m ) + II (v + m ); 



3) І (v + m ) > ІІс. 
де с – вартість старих засобів виробництва; 

V- необхідний продукт; 
m – доданий продукт. 

 

Розглядаючи ситуацію на прикладі розвитку економіки України, 

звернемося до розгляду даних пропорцій на макроекономічній статистиці 

динаміки обсягу випуску продукції сфери виробництва в залежності від 

специфіки галузі виробництва. 

Беручи до прикладу 2001-2007 і 2007-2010 можна побачити певні 

закономірності. Розглядаючи пропорції виробництва товарів групи «А» та 

групи «Б» можна відмітити, що пропорції простого відтворення зберігались від 

2001 по 2003 рік. Проте з 2004 по 2007 рік спостерігається тенденція до 

збільшення обсягів виробництва у сфері металургії, машинобудування, хімічна, 

нафтопереробна та паливно –енергетична промисловість. Харчова та легка 

промисловість лишень «доганяли» їх у обсягах виробництва. 

Гістограма «Обсяги реалізованої промислової продукції за 2004 рік» 
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Гістограма «Обсяги реалізованої промислової продукції за 2007 рік» 

 

 
Гістограма «Обсяги реалізованої промислової продукції за 2010 рік» 
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Проте після 2007 року обсяги виробництва товарів промисловості 

виробництва засобів виробництва зменшились, а обсяги харчової і легкої 

промисловості поступово збільшувались і починаючи з 2010 року можна 

прослідкувати приблизно ті самі пропорції простого виробництва, які були 

описані Карлом Марксом у його теорії. 

Висновки 

Таким чином  можна прийти до висновку, що теорія суспільного 

відтворення Карла Маркса, має прикладний характер і по сьогодні. Пропорції, 

що були визначені 150 років тому, діють і по-сьогодні, що дає можливість 

економістам України об’єктивно аналізувати економічну ситуацію нашої 

держави, робити висновки, та керуючись певними науково-прикладними 

аспектами теорії суспільного відтворення, здійснювати певну економічну 

стимуляцію тих секторів економіки, які б мали забезпечувати те саме 

розширене відтворення, яке описував Карл Маркс.  
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Abstract. This article examines the practical aspects of Karl Marx's theory of wages and 
social reproduction in the current market conditions of the Ukrainian economy. Consideration of 
the formation of wages in Ukraine from the point of view of Marxist economic theory, the aspects of 
wages in modern Ukrainian market realities are singled out and the analogies and differences that 
took place in the formation of the category "wages" have been found. The theory of simple and 
extended social reproduction on the example of the dynamics of structural production in Ukraine is 
considered, the basic proportions of spheres of production of production means and production 
areas of consumption of the Ukrainian economy are compared and the analysis of the application 
of the theory of social reproduction for the countries with economies in transition and developing 



countries is analyzed and compared. The importance of rethinking the long-formulated economic 
ideas and their application in practice has been summed up. 

Key words: forecasting, macroeconomics, reproduction, salary, inflation, conjuncture, 
production, dialectics, analysis, modeling, abstraction 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


