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Науковцями Сумського державного університету (м. Суми, Україна) 

обґрунтовано теоретично та запропоновано до практичного застосування новий 

економічний показник, що характеризує та вимірює кількісно витрачену 

людиною-працівником працю впродовж виконання нею трудових функцій, а 

саме, ─ 1 година вартості дорівнює 4500 ударів пульсу людини-працівника, або, 

що одне і теж саме, ─ 1 вартісна година вміщує 4500 ударів пульсу працівника 

(робітника, службовця). Стисло, по суті, про показник виміру вартості кількістю 

витрат праці дивись друковану анотацію до Авторського свідоцтва № 69353 від 

22.12.2016 р. [1], а більш детально запрошуємо переглянути джерела [2,3,4,5].   

Держкомстатом України з 2000 року в базах статистичної звітності почав 

надаватися новий показник, який до цього не надавався державною 

статистикою, а саме: «Використання фонду робочого часу працівників, 

зайнятих в галузях економіки». Отже, з’явився показник, що відображає по 

галузях економіки фактично (!) відпрацьований час працівниками, що є вкрай 

важливим для нашого напрямку вартісно-монетарних досліджень.  

Фактично відпрацьований робочий час працівників планується, фіксується, 

контролюється та надається у будь-якій звітності в астрономічних (добових) 

годинах. Але вже відомо, що години вартості не співпадають з астрономічними 

добовими годинами, ─ це різні показники. Також, відомо, що години вартості 

тісно пов’язані з робочим часом працівника. Без виконання відповідної роботи 

конкретним працівником впродовж робочого часу стає не можливим створення 



доданої вартості, що виступає джерелом створення продукції. Існує прямо 

пропорційна залежність годин вартості від тривалості робочого часу, яку можна 

описати рівнянням:  

ВП = К · ВФРЧ,                                              (1)  

де: ВП ─ витрати праці (вартість, що вимірюється кількістю витраченої  

праці), вимірюються у годинах вартості (вартісних годинах);  

К ─ коефіцієнт кількості вартісних годин праці у розрахунку на одну 

астрономічну годину відпрацьованого робочого часу;  

ВФРЧ ─ використання фонду робочого часу, показує фактично 

відпрацьовану кількість годин працівниками, вимірюється в астрономічних 

(добових) годинах.  

Новизною, що оприлюднюється в даній статті, є саме коефіцієнт К, 

який зазначено у формулі (1).  

Коефіцієнт кількості вартісних годин праці (К) у розрахунку на одну 

астрономічну годину робочого часу (скорочено ─ коефіцієнт вартості) 

показує кількість годин праці (тобто вартість) яку «вміщує в собі» одна 

астрономічна година роботи працівника або астрономічна година роботи 

колективу працівників. У формулі (1) коефіцієнт вартості (К) виконує 

функцію перерахунку фактично відпрацьованого працівником  

(працівниками) часу (який фіксується в астрономічних годинах) у години 

вартості, тобто у кількісний показник, що характеризує витрати людської 

праці.  

Звісно, коефіцієнт вартості треба розраховувати на підставі фактичних 

вимірювань безпосередньо на виробництві, але, такі натурні вимірювання, ─ це 

напрям розвитку наших подальших досліджень. Попередньо, згідно вже 

проведених досліджень, можемо стверджувати, по-перше, що коефіцієнт 

вартості (К), як правило, більше одиниці, по-друге, його кількісний інтервал 



знаходиться в межах від одиниці і не вище показника, що є числом 2, це як 

правило. Можливо, існують випадки, коли (К) більше двойки, але це повинно 

бути підтверджено або не підтверджено фактичними натурними 

спостереженнями безпосередньо в умовах виробництва. Також, маємо 

зазначити, що коефіцієнт вартості (К) може виступати вартісною 

характеристикою як національної економіки в цілому так і її окремих галузей 

або виділеного сектору економіки, а також, як окремого виробництва, як 

господарюючого суб’єкта, так і  вартісною характеристикою виробництва 

окремо взятої одиниці товарної продукції. Також, цілком ймовірним є  наявність 

вартісної характеристики як товарів і виробництв, так і робочої сили, за 

територіальною ознакою.     

На завершення доцільно додати, що з прикладами та механізмами 

застосування коефіцієнту вартості в практичних фінансових розрахунках є 

можливість ознайомитись в джерелах [6,7,8,9].  
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