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ВСТУП 

Актуальність теми. Процеси становлення ринкової економіки в Україні 

зумовлюють значні перетворення у системі соціально-трудових відносин. 

Кризові явища у вітчизняній економіці негативно впливають на рівень 

заробітної плати, а отже, і на рівень добробуту громадян, які працюють. 

Зниження рівня доходів населення спричиняє скорочення їхнього 

платоспроможного попиту, що впливає на зменшення обсягів виробництва. В 

умовах кризи роботодавці не мають змоги підвищувати, а подекуди й 

виплачувати заробітну плату. Саме тому однією з базових проблем усіх змін у 

вітчизняній економіці є становлення адекватної до сучасних умов ефективної 

системи регулювання оплати праці.  

Досвід розвинених країн світу свідчить, що вирішення згаданої проблеми 

неможливе лише ринковими регуляторами або лише завдяки державному 

регулюванню економіки. Отож, у сучасних умовах економічного розвитку 

виникла потреба вдосконалити існуючий організаційно-економічний механізм 

регулювання оплати праці на усіх рівнях управління, в усіх галузях і сферах 

національної економіки.  

Окремі питання організації й регулювання оплати праці в умовах 

перехідної економіки та ринкової системи господарювання досліджувало 

чимало вітчизняних вчених-економістів, зокрема Н. Болотіна, О. Валецька,     

О. Грішнова, О. Дубовська, О. Жук, О. Іляш, Г. Завіновська, А. Колот,             

М. Крупка, Т. Костишина, О. Кочемировська, О. Кузьмін, Г. Куліков,                

В. Лагутін, Е. Лібанова, Г. Міщук, В. Онищенко, В. Онікієнко, І. Петрова,         

В. Петюх, С. Покропивний, О. Поліщук, В. Приймак, О. Стефанишин,               

О. Стецуріна, А. Череп, Л. Шульгінова та ін. Проблеми детінізації національної 

економіки, зокрема системи оплати праці, розглядали у своїх працях                  

І. Барановська, Я. Дяченко, О. Коваль, Ю. Харазішвілі та ін. Вивченням 

зарубіжного досвіду формування і функціонування систем оплати праці та 

можливостей впровадження у вітчизняну економіку займались С. Дзюба,         

Е. Жуліна, Н. Іванова, С. Матюх та ін.  
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Серед класиків економічної думки вагомий внесок у розроблення цієї 

проблематики зробили представники різних економічних шкіл, серед яких 

варто відзначити Е. Бем-Баверка, Дж. Кейнса, Ф. Кене, К. Маркса, У. Петі,       

Д. Рікардо,  Ж. Б. Сейя, А. Сміта, Дж. Стюарта Міля, М. Туган-Барановського 

та ін. 

Дослідження названих авторів стосувались багатьох аспектів проблеми 

регулювання доходів і оплати праці у ринкових умовах. Зазвичай науковці 

акцентують увагу на окремих інструментах регулювання оплати праці, тому 

фундаментальні положення праць вітчизняних і зарубіжних вчених потребують 

подальших комплексних досліджень у сфері формування цілісної політики 

оплати праці, а також вдосконалення існуючого організаційно-економічного 

механізму її регулювання на основі системного підходу в рамках вирішення 

проблеми детінізації оплати праці. 

Актуальність проблем регулювання оплати праці на сучасному етапі 

розвитку вітчизняної економіки, недостатня теоретична та практична їх 

розробленість, необхідність вдосконалення самого організаційно-економічного 

механізму регулювання оплати праці обумовили вибір теми дисертаційної 

роботи, формування її мети, завдань і структури. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційної роботи пов’язана з проблематикою прикладної держбюджетної 

теми економічного факультету Львівського національного університету імені 

Івана Франка „Управління структурно-інноваційними процесами в регіоні” 

(номер державної реєстрації 0112U005141). Роль автора у виконанні науково-

дослідних робіт полягала у з’ясуванні суті системи оплати праці, теоретико-

організаційних аспектів її регулювання, виробленні напрямів вдосконалення 

організаційно-економічного регулювання оплати праці в господарській системі 

України і відображена у наукових звітах кафедри менеджменту Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретико-методичних положень та розробка науково-
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практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічного 

механізму регулювання оплати праці в господарській системі України. 

Для досягнення поставленої мети сформульовано і вирішено такі 

завдання: 

- узагальнити теоретичні аспекти оплати праці, зокрема дослідити з 

позицій економічного підходу сутність понять „оплата праці” і „заробітна 

плата”; 

- дослідити особливості системи організації регулювання оплати праці у 

ринковій господарській системі; 

- систематизувати основні елементи організаційно-економічного 

механізму регулювання оплати праці в умовах побудови ринкової економіки; 

- провести порівняльно-оціночний аналіз стану оплати праці на 

регіональному та галузевому рівнях; 

- проаналізувати основні інструменти організаційно-економічного 

регулювання оплати праці в Україні та визначити їхні недоліки; 

- оцінити детермінанти регулювання оплати праці та виявити потенційні 

джерела зростання заробітної плати у національній економіці; 

- визначити й обґрунтувати перспективи зміни рівня заробітної плати в 

національній економіці, виявити його головні чинники; 

- дослідити зарубіжний досвід регулювання оплати праці та оцінити 

можливості його адаптації до використання у вітчизняних реаліях; 

- розробити й обґрунтувати напрями вдосконалення організаційно-

економічного механізму регулювання оплати праці, зокрема щодо детінізації 

оплати праці в Україні. 

Об’єктом дослідження є процеси формування і розвитку організації 

оплати праці в господарській системі України. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні, науково-практичні 

засади  та організаційно-економічні закономірності розвитку системи 

регулювання оплати праці. 
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Методи дослідження. Теоретичним та методичним підґрунтям 

проведення дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи пізнання,  

концептуальні положення сучасної економічної теорії, діалектичний метод 

пізнання, системний і комплексний підходи до вивчення суспільних явищ і 

процесів. У процесі наукового дослідження використовували 

загальноекономічні та специфічні методи, зокрема, абстрактно-логічний (для 

теоретичних узагальнень результатів дослідження та формулювання висновків); 

статистичного дослідження, зокрема, порівняння (для порівняння рівнів 

заробітної плати у різних галузях економіки і регіонах), визначення 

абсолютних, середніх і відносних величин (для оцінки центральних тенденцій, 

структурних зрушень і змін у рівнях заробітної плати), ряди динаміки (для 

виявлення тенденцій розвитку досліджуваних явищ), групування (для 

визначення взаємозалежності між рівнем заробітної плати та іншими 

показниками), кореляційно-регресійний аналіз (для визначення якісних і 

кількісних залежностей змінних фонду оплати праці), соціологічні методи (для 

експертної оцінки чинників впливу на рівень оплати праці), а також аналіз і 

синтез, метод єдності історичного та логічного й інші наукові методи 

дослідження. У розділі 3 обчислення виконали за допомогою сучасних 

програмно-технічних засобів (Microsoft Excel 2010 та Stata 11.1). 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та підзаконні 

нормативно-правові акти України, конвенції Міжнародної організації праці, 

концепції та програми у сфері регулювання оплати праці, статистичні дані 

Державної служби статистики України, матеріали міжнародних організацій, а 

також публікації у періодичних виданнях, монографії, праці вітчизняних і 

зарубіжних авторів, Інтернет-ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дослідження організаційно-

економічного механізму регулювання оплати праці в господарській системі 

України дало змогу одержати теоретичні та практичні результати, які 

характеризуються науковою новизною, зокрема: 
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вперше: 

 запропоновано теоретико-прикладну концепцію державної політики 

детінізації у сфері оплати праці, яка ґрунтується на гармонійному поєднанні 

двох складових організаційно-економічного механізму регулювання оплати 

праці: адміністративної і мотиваційної, та передбачає розробку моделі 

формування й прогнозування національного і регіонального рівня 

середньомісячної заробітної плати із врахуванням відмінних за походженням та 

значенням груп чинників (індексів конкурентоспроможності регіонів, 

мінімальної заробітної плати та валового внутрішнього продукту на одну 

особу);  

удосконалено:  

 науково-теоретичні підходи щодо оцінки головних детермінант 

регулювання оплати праці шляхом врахування ваги впливу на рівень заробітної 

плати різних чинників, серед яких найвагомішими є продуктивність праці, 

валовий внутрішній (регіональний) продукт, обсяг іноземних інвестицій, 

податкове регулювання, соціально-економічні характеристики підприємства, 

що дасть змогу підвищити ефективність застосування відповідних важелів 

впливу на зазначені чинники у процесі державного регулювання оплати праці; 

 теоретичні положення регулятивних процесів детінізації оплати праці, 

які на відміну від існуючих підходів, сприятимуть ефективнішому 

урегульовуванню відносин між роботодавцями і найманими працівниками; 

 науково-методичні підходи до виявлення прямого та непрямого впливу 

мінімальної заробітної плати на формальний і неформальний сектори 

економіки, що виражається у зміні кількості зайнятого населення та 

стимулюванні до офіційного відображення розміру заробітної плати, та 

дозволить забезпечити краще виконання нею своїх соціально-економічних 

функцій; 

набули подальшого розвитку:  

- понятійний апарат дослідження, зокрема економічне обґрунтування 

відмінностей між категоріями „заробітна плата” і „оплата праці”, які полягають 
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у тому, що заробітна плата ототожнюється, насамперед із предметом, а оплата 

праці – це система відносин, механізмів і способів, тобто певний процес, що 

поглиблює теоретико-методичні основи досліджуваної проблеми; 

- теоретичні положення структури організаційно-економічного 

механізму регулювання оплати праці, який розглядається як система принципів, 

важелів і методів управлінського впливу на систему оплати праці, які діють на 

підставі відповідного правового, соціально-економічного, інформаційного та 

інституційного забезпечення і враховують ринкове та договірне регулювання, 

що є запорукою формування ефективної системи організації оплати праці; 

- теоретико-прикладні засади застосування тарифної сітки та 

колективно-договірного регулювання з метою стимулювання підвищення 

кваліфікації працівників, якості виготовленої продукції, кращої юридичної 

захищеності, у підсумку – зростання рівня заробітної плати. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

тому, що сформульовані пропозиції та висновки можна використати у науково-

дослідній сфері, державному управлінні, нормотворчості та для вдосконалення 

організації систем оплати праці на підприємствах й організаціях України. 

Результати дисертаційної роботи, які мають прикладний характер, 

апробовано і прийнято до впровадження у діяльності Департаменту 

економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської обласної 

державної адміністрації України (довідка № 1-44-1481 від 12.06.2014р.), під час 

забезпечення навчального процесу для студентів напряму підготовки 

„Менеджмент” у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

(довідка № 2647-Н від 19.06.2014р.) та Львівському національному аграрному 

університеті (довідка № 01-28-06/2 від 9.04.2014р.), у діяльності СП ТзОВ 

„Етрус” (довідка № 93 від 28.02.2014р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням, яке здобувач виконав відповідно до поставленої мети і завдань 

на підставі опрацьованих наукових публікацій, офіційних статистичних даних 
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та інших джерел. Із наукових праць, виконаних у співавторстві, у дисертації 

використано лише ті положення та ідеї, які автор отримав особисто. 

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні положення, 

висновки і рекомендації наукового дослідження автора оприлюднені та 

обговорені на таких міжнародних, всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: Міжнародна науково-практична конференція „Сучасна 

парадигма управління і Острозька Біблія” (м. Львів, 9-10 квітня 2009р.), 

Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція „Економіка 

України в умовах посилення глобалізаційних процесів: виклики і перспективи” 

(м. Львів, 15-16 травня 2009р.), Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція „Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи” 

(м. Харків, 8-22 листопада 2010р.), Міжнародна наукова інтернет-конференція 

„Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання” (м. 

Луцьк, 27-28 квітня 2011р.), Х науково-технічна конференція  науково-

педагогічних працівників „Проблеми та перспективи розвитку економіки і 

підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні” (м. Львів, 31 березня-5 

квітня 2014р.). 

Публікації. За результатами наукового дослідження опубліковано 16 

наукових праць, із них 9 у наукових фахових виданнях (у тім числі 7 

одноосібно), 2 – у іноземних виданнях та 5 – у інших виданнях. Загальний обсяг 

праць становить 5,4 друк. арк. (у т. ч. 5,10 друк. арк. належить автору 

особисто).  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, містить 13 додатків, 36 

рисунків і 29 таблиць. Загальний обсяг роботи становить 241 сторінку, обсяг 

основного тексту – 192 сторінки, список використаних джерел налічує 228 

позицій. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

 

1.1. Заробітна плата як об’єкт теоретико-економічного аналізу 

 

Праця є невід’ємним процесом людського життя, оскільки є його 

першоосновою. У процесі праці людина здобуває засоби для існування, для 

задоволення різних потреб, які й складають собою певну винагороду за працю. 

Кожна працездатна особа у суспільстві повинна будувати своє життя і життя 

своєї родини згідно з рівнем оплати за працю. Історія людства свідчить, що чим 

вища виробнича спеціалізація його членів, тим вищий рівень добробуту у 

суспільстві. Як зазначав А. Сміт „Жодне суспільство, поза сумнівом, не може 

процвітати і бути щасливим, якщо значна частина його членів бідна і нещасна” 

[172, с. 54]. 

У XVIII-XIX ст., у період промислової революції, з’явилася величезна 

кількість нових професій і робочих рук, але оплата їх праці відбувалася, як 

правило, щодобово або відрядно, в залежності від виконаної роботи. 

Виплачувати зарплату як фіксовану щомісячну ставку не було прийнято. 

Індустріальна революція XIX-XX ст. сприяла створенню великих корпорацій, а 

отже, і стрімкому збільшенню кількості працюючих. Саме у цей період почали 

використовувати зарплату як фіксовану щомісячну ставку. 

Як зазначає у своїх дослідженнях А. Колот, „як економічне явище 

заробітна плата виникла на певній стадії розвитку товарного виробництва, а 

саме, коли з’явився промисловий капітал, а в суспільстві – власники засобів 

виробництва і наймані працівники” [68, с. 9]. 

У процесі еволюції економічної думки у суспільстві формувалася система 

поглядів вчених на сутність заробітної плати та чинники, що визначали її 

загальний рівень і динаміку. 
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Представники класичної школи політичної економії (А. Сміт, Д. Рікардо, 

Дж. С. Міль та інші) вперше сформували чітку систему поглядів на проблеми 

розподілу доходів. Як зазначають дослідники цієї проблематики, розроблена 

ними теорія заробітної плати – теорія засобів існування, була першою теорією 

заробітної плати й залишалась популярною впродовж тривалого часу [203, с. 

24]. 

Адам Сміт стверджував, що „людина завжди повинна мати можливість 

існувати за рахунок своєї праці, і її заробітна плата повинна щонайменше бути 

достатньою для її існування. Вона навіть у більшості випадків повинна бути 

дещо вищою, інакше людина була б не в змозі утримувати сім’ю, і плем’я 

робітників зникло б після першого покоління” [172]. Також дослідник виділив 

низку чинників, які впливають на рівень заробітної плати: національні традиції, 

культурний рівень нації, норми споживання продуктів, організованість 

робітників у боротьбі за свої інтереси тощо. А. Сміт заперечував будь-яке 

регулювання державою розмірів заробітної плати. Приблизно така ж думка 

була присутня і у більш ранніх дослідженнях, зокрема, А. Тюрго зазначав, що 

заробітна плата робітника обмежується тим, що йому безумовно необхідно для 

підтримання життя, а Ф. Лассаль сформулював це положення як „залізний 

закон” заробітної плати [50, с.177]. За висновками Лассаля, економічний 

прогрес проходить повз робітників, анітрохи не покращуючи їх становища. 

Д. Рікардо у своїх дослідженнях детально аналізує співвідношення 

заробітної плати з іншими складовими доходу такими як прибуток і рента. Він 

аналізує „природну заробітну плату”, яка підтримуватиме стабільну 

чисельність населення на відміну від короткотермінової заробітної плати, яка 

допускає зростання чисельності населення у випадку перевищення нею 

„природної заробітної плати”. Природний рівень заробітної плати, на думку 

Рікардо, визначається вартістю засобів, необхідних для підтримання життя 

робітника [203, с.26; 162, с.451-452]. 

Серед теорій заробітної плати, які, як справедливо зауважує А. Колот, 

зробили певний внесок не стільки у розуміння її сутності, скільки у пояснення 
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причин зміни, дослідники виділяють теорію фонду заробітної плати, 

продуктивності та впливу робітничих профспілок [68, с.6]. 

Теорія фонду заробітної плати у завершеному вигляді була сформована 

Дж. Мілем та Д. Мак-Кулохом та була близькою до теорії засобів існування. Її 

суть полягала у тому, що заробітна плата є частиною капіталу, яка знаходиться 

у розпорядженні капіталіста і при цьому є точно відомою. Якщо відняти від 

загальної суми капіталу частку, що припадає на матеріали, обладнання та інші 

засоби, то залишок і буде тим „фондом”, з якого капіталіст може виплачувати 

заробітну плату своїм робітникам. Тому величина зарплати кожного робітника 

визначається двома умовами: розмірами фонду і кількістю робітників. 

Підвищення заробітної плати можливе лише двома шляхами: через збільшення 

капіталу або зменшення кількості працюючих. Помилковість цієї теорії 

полягала у тому, що заробітна плата розглядалася не як частка у доході 

підприємства, а як частка капіталу, що вкладається у справу [203, с. 27-28]. 

Теорія продуктивності, розроблена Брассеєм, Шенгофом, Уоркером і 

Леруа-Больє, об’єднала інтереси як підприємців, так і працівників. Її суть 

зводилась до того, що капіталіст оплачує працю найманого працівника 

відповідно до очікуваної від нього користі, йому вигідніше платити багато 

хорошому працівникові, ніж мало – поганому. Проте ця теорія також не давала 

відповіді на деякі принципові питання, наприклад, чому праця найманих 

працівників з однаковими результатами оплачується по-різному [68, с.6-7]. 

Авторами теорії впливу профспілкового руху на заробітну плату були 

Брентано, Гаррісон і Торнт. Вони розглядали робітника як продавця своєї 

робочої сили. Якщо він буде діяти самотужки, не маючи інших джерел доходу, 

він не може очікувати дуже сприятливих умов продажу своєї робочої сили, а 

має продавати її саме зараз. Тому важливу роль у цих процесах має відігравати 

створення робітниками своїх профспілкових організацій і спеціальних фондів 

[68, с.7]. 

К. Маркс розробив теорію заробітної плати як грошового виразу вартості 

і ціни робочої сили, тобто робітник продає не працю, а робочу силу (здатність 
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до праці). Вартість товару робочої сили відповідає вартості життєвих благ, 

необхідних для відтворення робочої сили, а його споживна вартість для 

покупця-капіталіста визначається здатністю робочої сили виробляти більшу 

вартість, ніж вартість самої робочої сили. Тобто робітники створюють 

продукцію на більшу величину, ніж витрати на їх власне утримання та 

відтворення [108]. 

На початку XIX ст. була поширена теорія заробітної плати, що 

ґрунтується на теорії „трьох факторів” Ж. Б. Сея [50, с. 283]. Е. Бем-Баверк 

звертав увагу на можливість поступок підприємців у частині підвищення 

розміру заробітної плати під загрозою страйків, організованих профспілками, 

але відзначав наступний відтік капіталу з галузей з підвищеною зарплатою, 

заміну живої праці машинною, що у кінцевому підсумку неминуче призведе до 

зниження зарплати [5, с. 384]. На наш погляд, це положення є не цілком 

правильним, одне введення техніки часто зумовлює підвищення складності 

роботи, працівник веде усвідомлене, кваліфіковане спостереження за роботою 

відповідних приладів, а це вимагає належного рівня його підготовки, отже, така 

складна праця повинна і вище оплачуватися. 

Необхідність прямого втручання у регулювання величини і динаміки 

заробітної плати цілком правильно обґрунтував Дж. М. Кейнс. Щоб уникнути 

соціальних потрясінь, він запропонував замість зниження зарплати шляхом 

перегляду колективних угод використати поступове або автоматичне зниження 

реальної зарплати у результаті зростання цін. Кейнс обґрунтував необхідність 

політики жорсткої грошової заробітної плати [58, с. 326-342]. Його ідеї далі 

розвивалися у працях Е. Хансена, Л. Клейна, Д. Робінсонa та інших вчених, які 

запропонували різні методи регулювання заробітної плати і доходів населення, 

виходячи з визнання активної ролі держави у розподільчих процесах.  

Не погоджуючись із марксистською теорією розподілу, український 

вчений М. Туган-Барановський розробив свою власну теорію, яку докладно 

виклав у праці „Соціальна теорія розподілу” (1913). На його думку, „величина 

заробітної плати в даному суспільстві визначається двома чинниками – 
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продуктивністю суспільної праці, яка визначає обсяг суспільного продукту, що 

підлягає розподілу між суспільними класами, і соціальною силою робітничого 

класу, від якої залежить частка суспільного продукту, яка надходить у 

розпорядження робітника [192, с. 464]. Тобто заробітна плата розглядається як 

частка робітництва у суспільному продукті без зв’язку з цінністю. Оскільки 

фактори, які визначають заробітну плату і прибуток одні й ті ж, то їх частки у 

суспільному продукті можуть збільшуватись одночасно. Соціальна теорія 

розподілу М. Туган-Барановського узгоджувала інтереси робітників і 

підприємців, розкривала їх спільне джерело доходів, а отже, і зацікавленості в 

економічному зростанні [50, с. 526]. Варто зауважити, що багато економістів 

ХХ ст. активно використовували ідеї М. Туган-Барановського, пояснюючи 

розподіл доходів між роботодавцями і найманими працівниками. 

Розгляд сутності заробітної плати за умов соціалізму, як зазначає у своїх 

дослідженнях О. Дубовська, обов’язково супроводжувався наголошуванням на 

докорінній відмінності її природи у капіталістичному суспільстві. 

Обґрунтування цього базувалося, як правило, на двох постулатах: 

- при соціалізмі заробітна плата була формою реалізації розподілу за 

працею, а при капіталізмі – перетвореною формою вартості (або ціною) робочої 

сили; 

- залучення до праці у формі найму при соціалізмі полягає у планомірному 

включенні робітників і службовців у суспільне виробництво, засноване на 

загальнонародній власності, а при капіталізмі воно означає купівлю-продаж 

робочої сили [37, с. 114]. 

Узагальнюючи  погляди, що домінували у командно-адміністративній 

економічній теорії за радянських часів, дослідники вказували на те, що 

заробітна плата як результат дії закону розподілу за працею у соціалістичному 

товарному виробництві має репрезентувати виражений у грошовій формі 

еквівалент тієї частки трудового внеску працівника в кінцевий спільний 

результат праці, яка забезпечує особисте споживання працівника (за винятком 

його трудового внеску на задоволення спільних потреб і в фонд утримання 
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непрацездатних) [15, с. 178]. Детальніше дослідження автором поглядів вчених-

класиків на сутність заробітної плати та визначення чинників, що її формують, 

висвітлене у публікаціях автора [183]. 

У сучасній економічній літературі відсутній єдиний підхід до трактування 

сутності заробітної плати, однак більшість авторів сходяться на думці, що 

праця однозначно вважається фактором виробництва, а заробітна плата – ціною 

використання праці працівника.  

Відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці (МОП) № 95 

„Про захист заробітної плати”, прийнятої у 1949 р., поняття „заробітна плата” 

незалежно від назви й методу обчислення, визначається як будь-яка винагорода 

або будь-який заробіток, який обчислюється у грошах і встановлюється угодою 

або національним законодавством, котрий в силу письмового або усного 

договору про наймання підприємець виплачує трудівникові за працю, яку 

виконано чи має бути виконано, або за послуги, які надано чи має бути надано 

[72, ст. 1].  

Стаття 43 Конституції України проголошує право кожного на заробітну 

плату не нижчу за ту, яка встановлена законом, а також право на своєчасне 

отримання винагороди за працю [73]. 

Згідно статті 94 Кодексу законів про працю (КЗпП) України заробітна 

плата – це „винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку 

власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним 

роботу” [62, ст.94]. Як бачимо, це визначення є подібним до визначення, яке 

подано у Конвенції МОП. Розмір заробітної плати залежить від складності та 

умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів 

його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації і 

максимальним розміром не обмежується. Закон України (ЗУ) „Про оплату 

праці” дає подібне визначення заробітної плати і також встановлює чинники, 

від яких залежить її розмір [152, ст.1]. 

На нашу думку, визначення заробітної плати, наведене у КЗпП та ЗУ „Про 

оплату праці”, є дещо неповним. У цьому визначенні словосполучення „за 
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виконану ним роботу” не зовсім відповідає усім реаліям трудових відносин в 

Україні, що виникають між роботодавцем та працівником. Національне трудове 

законодавство передбачає випадки, коли заробітна плата виплачується 

працівникові не за реально виконану ним роботу чи не лише за її обсяг. 

Наприклад, ст. 113 КЗпП передбачає, що час простою не з вини працівника 

оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки 

встановленого працівникові розряду [62, ст.113]. У цьому випадку заробітна 

плата виплачується не на підставі реально виконаної роботи, а тому, що є 

відповідне положення у трудовому законодавстві.  

Також варто зауважити, що у наведеному вище трактуванні заробітної 

плати згідно Конвенції МОП „Про захист заробітної плати” зроблено акцент на 

те, що заробітна плата є винагородою, яку роботодавець виплачує працівнику 

за працю шляхом укладання усного чи письмового договору, про що не 

згадується у визначеннях заробітної плати у національному законодавстві. 

Більшість сучасних авторів наголошують на складності та багатогранності 

сутності поняття „заробітна плата”, тому аналізують її з різних позицій. На 

рис.1.1 узагальнено найпоширеніші трактування сутності заробітної плати, які 

зустрічаємо, насамперед, у працях відомих науковців Київського національного 

економічного університету ім. В. Гетьмана А. Колота та О. Грішнової. 

У вітчизняній науковій економічній літературі відсутня сучасна цілісна 

теорія заробітної плати, а існуючим підходам до її розуміння властива низка 

недоліків. Зокрема, А. Колот вказує на такі основні недоліки визначень сутності 

заробітної плати: 

– ігнорують товарність послуг робочої сили й об’єктивну необхідність їх 

вартісної оцінки; 

– не відображають суті заробітної плати, а лише орієнтують на окремі 

принципи розподілу частини суспільного продукту (національного доходу) 

між учасниками виробництва; 

– недостатньо точно і конкретно визначаються джерела заробітної плати 

(сукупний суспільний продукт, національний дохід); 
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– із більшості визначень випливає, що заробітна плата розподіляється лише 

за кількістю і якістю праці, що не відповідає дійсності [69]. 

Підхід або певна позиція Сутність поняття „заробітна плата” 
З позицій економіки праці та права Заробітна плата – це винагорода або заробіток, 

обчислений у грошовому виразі, який за трудовим 

договором роботодавець сплачує працівникові за 

роботу, яку виконано або має бути виконано. 
З позицій економічної теорії Заробітна плата – це економічна категорія, що 

відображає відносини між роботодавцем і найманим 

працівником з приводу розподілу новоствореної 

вартості. В цьому  розумінні доречнішим є поняття 

„оплата праці”, яка, крім власне заробітної плати, 

включає і інші витрати роботодавця на робочу силу. 

В умовах ринкової економіки Заробітна плата – це елемент ринку праці, що 

складається в результаті взаємодії попиту на працю і її 

пропозиції і виражає ринкову вартість використання 

найманої праці. В цьому розумінні найчастіше 

вживаються усереднені показники ставок оплати 

одиниці (наприклад, людино-години) праці певної 

якості. 
З позицій найманого працівника (як частина його 

доходу) 
 

Заробітна плата – це основна частина його трудового 

доходу, який він отримує в результаті реалізації 

здатності до праці і який має забезпечити об’єктивно 

необхідне відтворення робочої сили. 
З позицій роботодавця (як витрати) 

 

Заробітна плата – це елемент витрат виробництва, що 

включається до собівартості продукції, робіт (послуг) 

Як мотиваційний чинник  Заробітна плата – це головний чинник забезпечення 

матеріальної зацікавленості працівників у досягненні 

високих кінцевих результатів праці. 

 

Рис.1.1. Трактування сутності заробітної плати за різними підходами 
Джерело: складено на основі [28, с. 274-275; 69] 

 

Також зазначимо, що дискусійним у економічній літературі залишається 

питання теоретичного розмежування заробітної плати і оплати праці. Так, з 

правової точки зору більшість дослідників (Н. Болотіна, О. Валецька, І.Зуб,      

І. Лаптій, В. Прокопенко) вважають, що термін „оплата праці” ширший і його 

цільове призначення спрямоване на організацію оплати праці, регламентацію її 

окремих елементів та всієї системи правових засобів у цій сфері, тоді як 

поняття „заробітна плата” спрямоване на право окремого працівника 

отримувати грошову винагороду [99, с. 234].  

Варто зазначити, що на законодавчому рівні поняття „оплата праці” не 

закріплено, тому й існують різні точки зору щодо співвідношення оплати праці 

та заробітної плати. Одна з них полягає у тому, що увага у понятті  заробітної 

плати акцентована на об’єкті правовідносин між власником і працівником, у 
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той час як категорія оплати праці вказує на дію власника, яку він повинен 

здійснити на підставі наявності правовідносин. Проте, у правничій літературі і 

у законодавстві України при визначенні працівникам грошової винагороди 

застосовують терміни оплата праці й заробітна плата, вважаючи їх синонімами. 

Таку думку обґрунтовує також те що, проаналізувавши ЗУ „Про оплату праці” 

та відповідну главу КЗпП України, бачимо, що і Закон, і Глава Кодексу мають у 

назві термін „оплата праці”, але обидва акти при цьому оперують і подають 

визначення поняття „заробітна плата”. 

Багато вітчизняних і зарубіжних економістів вважають тотожними 

категорії „оплата праці” та „заробітна плата” [99, 113]. На їхню думку, не 

доцільно стверджувати, що оплата праці є більш широким поняттям, оскільки 

залежить не тільки від результатів праці конкретного працівника, а й також від 

результатів праці, прибутковості конкретного підприємства. У такому випадку, 

на їхню думку, мова іде про чинники формування заробітної плати.  

Як зазначає В. Жернаков, оплата праці – це законодавчо закріплені 

можливості, що втілюються державою у нормах, які встановлюють численні 

варіанти поведінки суб’єктів трудових відносин. Завдяки вибору і 

застосуванню на практиці цих варіантів створюється  результат у вигляді 

конкретної заробітної плати [191].  

При детальному аналізі ЗУ „Про оплату праці” [152], глави 7 КЗпП [62], ЗУ 

„Про колективні договори та угоди” [150] вважаємо, що поняття заробітної 

плати та оплати праці не можна вживати синонімами, тому що вони мають 

суттєві відмінності. У преамбулі ЗУ „Про оплату праці” сказано, що він 

„визначає економічні, правові й організаційні основи оплати праці працівників, 

які перебувають у трудових відносинах на основі трудового договору з 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, а також з 

окремими громадянами, сфери державного та договірного регулювання оплати 

праці, і спрямований на забезпечення стимулюючої та відтворювальної функції 

заробітної плати” [152]. Тобто очевидним є те, що оплата праці є родовим 

поняттям, більш широким, яке включає у себе поняття заробітної плати.  
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 У нашому дослідженні ми цілком підтримуємо позицію А. Колота та 

інших дослідників-економістів, які у своїх працях обґрунтовують значні 

відмінності між цими категоріями. На думку А. Колота, оплата праці „є 

синонімом не заробітної плати, а поняття „організація заробітної плати”. 

Оплата праці – це система відносин, пов’язаних із забезпеченням встановлення 

та здійснення власником (роботодавцем) виплат працівникам за використання 

їх ресурсу праці (надані послуги робочої сили) відповідно до законів, інших 

актів і трудового договору [68, с.16]. Таким чином, у той час як заробітна плата 

ототожнюється із предметом, оплата праці є системою відносин, механізмів та 

способів, тобто певним процесом. Наочно місце заробітної плати у системі 

організації оплати праці ми зобразили у вигляді рис.1.2. 

Проблематика нашого дослідження пов’язана саме із системою оплати 

праці, вивченням та вдосконаленням організаційно-економічного механізму її 

регулювання у господарській системі України, а не лише із методологією 

визначення величини заробітної плати. 

Багатьом сучасним теоретичним підходам притаманне розуміння 

заробітної плати через призму теорії людського капіталу. Головна увага в ній 

приділяється якісним характеристикам працівників, де лише невелика частина 

зарплати видається за звичайну, некваліфіковану працю, а для того щоб 

отримати більшу заробітну плату, потрібно більше вкласти у свій рівень освіти, 

кваліфікації тощо. Як справедливо зазначає у своїх публікаціях О. Дубовська, 

використовуючи теорію людського капіталу, можна логічно пояснити і глибше 

дослідити такі кардинальні проблеми як економічне зростання, розподіл 

доходів, роль та значення освіти у суспільному відтворенні, динаміка 

заробітків, мотивація тощо. Ця теорія стала ідеологією значних інвестицій в 

освіту й розвиток людей на всіх організаційно-економічних рівнях, оскільки 

вони розглядаються як ефективне джерело економічного зростання [37]. 
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Рис.1.2. Заробітна плата у системі оплати праці
 

Джерело: власна розробка автора 

  

Доволі ґрунтовним, на нашу думку, є визначення заробітної плати, яке 

подає у своїй статті О. Мартин: „це оплата послуг праці робітника, яка 

відображаючи соціально-економічне становище в національній економіці та 

рівень життя у суспільстві, дає змогу робітникові і його сім’ї  забезпечувати 

поточне споживання, а також заощаджувати на майбутнє” [99, с. 236]. А за 

визначенням А. Череп „заробітна плата – це економічна категорія, що 

відображає відносини між власником підприємства (або його представником) і 

найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості (доходу) 

[206, с. 136]. У економічній енциклопедії за редакцією С. Мочерного поняття 

„заробітна плата” трактується як „грошове вираження вартості й ціни товару 

„робоча сила” та частково результативності її функціонування” [39, Т1, с. 584]. 

Система оплати праці 

Організаційно-економічний механізм формування 

оплати роботодавця за використані послуги робочої 

сили 

Державне 

регулювання 

Договірне 

регулювання 

Система організації оплати 

праці на підприємстві 

Виконана робота (продукт праці) 

Заробітна плата 

Ринкове регулювання 
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Також у теорії і практиці часто вживаним стає поняття „трудові доходи 

найманих працівників”. Використання останнього, як зазначає А. Колот, 

пов’язане з тим, що виплати роботодавця найманим працівникам виступають як 

у формі плати за роботу, так і у формі так званого соціального пакету, місце 

якого у структурі доходу працівника показано на рис. 1.3 [68, с.16]. У структурі 

доходів населення в нашій країні частка заробітної плати коливається у межах 

41,7-43,4%, водночас значну частку займають різні соціальні допомоги та інші 

державні поточні трансфери (37-39%) (див. додат. А). 

На практиці сутність заробітної плати проявляється у функціях, які вона 

виконує у процесі суспільного відтворення. За визначенням, яке подає у своїх 

працях О. Валецька,  функції заробітної плати – це її призначення та роль як 

складової сфери практичної діяльності щодо узгодження і реалізації інтересів 

суб’єктів трудових відносин [12, с.101]. В умовах функціонування ринкової 

економіки заробітна плата повинна виконувати багато функцій, які мають 

економічну, правову і соціальну природу. Варто зазначити, що найбільш 

дискусійно питання щодо виділення конкретних функцій заробітної плати 

стоїть саме у економічній літературі.  

Правові засади визначення і класифікації функцій заробітної плати 

закріплені у преамбулі до ЗУ „Про оплату праці” – це відтворювальна і 

стимулююча функції [152]. 

Відтворювальна функція полягає у забезпеченні працівників та членів 

їхніх сімей необхідними життєвими благами для відновлення робочої сили, для 

відтворення поколінь [28, с. 275]. Заробітна плата виступає основним джерелом 

коштів на відтворення робочої сили, тому Н. Болотіна пов’язує відтворювальну 

функцію з таким важливим соціальним стандартом, як прожитковий рівень, 

який характеризує мінімально допустимі умови відновлення активного 

фізичного стану людини [9]. З особливостями державного регулювання 

заробітної плати відтворювальну функцію пов’язує і О. Грішнова, зокрема, із 

встановленням на державному рівні такого її мінімального розміру, який би 

забезпечував відтворення робочої сили. 
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Рис. 1.3. Структура сукупного доходу працівника за А. Колотом [68, с. 17] 

  

 Стимулююча функція заробітної плати (за деякими авторами – мотивуюча) 

полягає у встановленні залежності її розміру від кількості та якості праці 

конкретного працівника, його трудового внеску у результати роботи 

підприємства. Ця залежність повинна заохочувати працівника до постійного 

покращання результатів праці [28, с. 275]. Деякі автори трактують цю функцію 

як інструмент впливу роботодавця на трудову поведінку найманих працівників 

через політику заробітної плати, а інші – як засіб дії внутрішніх мотивів 

працівників до покращення результатів праці [12, с.103]. 

 У своїй докторській дисертації А. Колот обґрунтовує, що в основу 

класифікації функцій заробітної плати треба покласти необхідність реалізації 

інтересів головних суб’єктів соціально-трудових відносин, тобто найманих 

працівників, роботодавців і суспільства. Він на підставі цього крім 

відтворювальної і стимулюючої (мотивуючої) функцій виділяє та обґрунтовує 

регулюючу, соціальну і оптимізаційну функції [69]. 
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 Зміст регулюючої (або ресурсно-розміщувальної) функції заробітної плати 

полягає в оптимізації розміщення робочої сили за регіонами, галузями 

господарства, підприємствами із врахуванням ринкової кон’юнктури. Окремі 

дослідники вважають, що значення цієї функції істотно зростає в сучасних 

умовах, що зумовлено об’єктивними чинниками, адже державне регулювання 

розміщення трудових ресурсів стало мінімальним, а нові економічні умови 

спонукають найманих працівників змінювати місце праці. 

 Соціальна функція заробітної плати присутня фактично в усіх 

класифікаціях, проте  її зміст за різними авторами дещо відрізняється. Так,      

О. Грішнова, І. Зуб, А. Колот зазначають, що соціальна функція заробітної 

плати відображає міру живої праці при розподілі фонду споживання між 

найманими працівниками та власниками засобів виробництва і має забезпечити 

при цьому соціальну справедливість. Заробітна плата є індивідуальною 

часткою працівника у новоствореному доході згідно з його трудовим внеском 

[28; 69; 164]. На думку Н. Болотіної, соціальне значення заробітної плати 

проявляється у тому, що вона має певний опосередкований вплив на розвиток 

соціальних процесів, тому що саме від неї сплачуються усі страхові внески, 

формуються податки, вона зумовлює рівень соціальності суспільства, здатність 

держави підтримувати рівень якості життя соціуму і кожної людини зокрема [9, 

с. 386]. 

 Оптимізаційну функцію заробітної плати серед вітчизняних вчених вперше 

виділив А. Колот, зводячи її зміст до того, що заробітна плата як складова 

витрат виробництва є чинником мотивації підприємця до раціонального 

використання праці, постійного підвищення її продуктивності шляхом 

вдосконалення матеріально-технічних, організаційно-економічних і соціально-

економічних чинників виробництва. Така раціоналізація передбачає бездоганну 

організацію праці, стимулюючу організацію оплати праці, застосування нових 

технологій, максимальне використання людського капіталу і т. ін., що, у свою 

чергу, стимулює розвиток персоналу, оптимізацію соціально-трудових 

відносин на підприємстві [69]. 
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 У роботах О. Грішнової зустрічаємо, крім вище згаданих, ще суто 

економіну функцію заробітної плати – формування платоспроможного попиту 

населення, під яким розуміють форму виявлення потреб, забезпечених 

грошовими коштами покупців, з однієї сторони, і виробництва споживчих 

товарів – з іншої [28, с. 276]. Саме заробітна плата в умовах ринку встановлює 

необхідні пропорції між товарним попитом та пропозицією. 

 Деякі автори вважають, що заробітна плата виконує ще й інші функції, але 

на нашу думку, більшість з цих функцій так чи інакше можна простежити у 

трактуванні зазначених вище. Так, Г. Завіновська зазначає, що сьогодні 

заробітна плата виконує ще такі функції як: 

– збереження зайнятості, запобігання безробіттю ціною заниження 

заробітної плати; 

– забезпечення соціальних гарантій; 

– збереження попереднього статусу, пов’язаного з попереднім робочим 

місцем; 

– стримування інфляції (через затримку виплати заробітної плати); 

– перерозподіл зайнятих по галузях і сферах економіки; 

– поширення нелегальної та вторинної зайнятості; 

– посилення мобільності робочої сили [44, с.153-154]. 

І. Малицька називає ще такі функції заробітної плати як захисна і виховна. 

Захисна функція, на її думку, полягає у тому, що роботодавець зобов’язаний 

виплачувати заробітну плату працівнику за виконану роботу принаймі не 

нижче розміру мінімальної заробітної плати. Цим самим працівник є 

захищеним від зубожіння з боку держави. Окрім того у разі погодження 

конкретного розміру заробітної плати під час укладення трудового договору 

роботодавець невправі самовільно не виплачувати чи зменшувати її розмір. 

Виховна функція заробітної плати полягає в усвідомленні серед працездатного 

населення необхідності працювати, щоб забезпечити себе та свою родину 

необхідними засобами для існування. Окрім цього, через заробітну плату 

з’являється відчуття морального обов’язку сумлінно працювати та бути 
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законослухняним громадянином [95, с. 412]. Проте, на наше переконання, таке 

пояснення автором суті захисної і виховної функцій є дуже близьким за змістом 

до відтворювальної функції, яку виділяють більшість дослідників. 

В сучасних умовах становлення ринкових відносин в Україні відбувається 

розширення складу та модифікація традиційних функцій заробітної плати, 

зокрема виділяють таку функцію як інноваційна. Вона полягає у заохоченні 

власника вдосконалювати технічні основи виробництва, оскільки пов’язана із 

зниженням собівартості, а також впроваджувати нові прогресивні форми і 

системи заробітної плати, що дає змогу зацікавити працівників у підвищенні 

результативності їхньої праці. Реалізація цієї функції полягає і у підвищенні 

кваліфікації, освіти працівників, що супроводжується розширенням їх 

інноваційної діяльності. В сучасний період вихід із кризи можливий лише при 

повній активізації всіх складників, які є в основі інноваційного процесу. Тому 

реалізація цієї функції покликана відіграти суттєву роль у процесі створення 

ринкових відносин. 

 Для забезпечення реалізації заробітною платою зазначених вище функцій 

необхідне дотримання багатьох важливих принципів. За визначенням               

А. Колота, принципи організації заробітної плати – це основні „правила гри”, 

це першооснова функціонування розподільчих відносин на засадах визначення 

вартості (ціни) робочої сили, це сукупність науково обґрунтованих заходів, 

спрямованих на реалізацію функцій заробітної плати [69]. Є різні підходи щодо 

виділення основних принципів організації заробітної плати, зокрема                

О. Грішнова акцентує увагу на таких: 

– підвищення реальної заробітної плати за рахунок зростання 

ефективності виробництва та праці; 

– диференціація заробітної плати залежно від трудового внеску 

працівника у результати діяльності підприємства, від змісту і умов 

праці, від місцезнаходження підприємства, його галузевої належності; 

– однакова оплата за однакову працю (в умовах ринкової економіки цей 

принцип варто трактувати як недопущення дискримінації в оплаті праці 
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за статтю, віком, національністю тощо, і як принцип справедливості при 

розподілі всередині підприємства); 

– державне регулювання оплати праці, що включає законодавство і угоди 

у сфері праці, податкову систему, встановлення залежності між 

динамікою індивідуальних доходів та інфляцією; 

– врахування впливу ринку праці (в ринкових умовах роботодавець не 

зможе набрати і втримати робочу силу потрібної якості, не 

забезпечивши конкурентоспроможний на даному ринку праці рівень її 

оплати); 

– простота, логічність та доступність форм і систем оплати праці, широка 

інформованість працівників про суть систем оплати праці [28, с. 277]. 

На думку Г. Завіновської, ефективній організації заробітної плати мають 

бути властиві, насамперед, такі  принципи: 

1. Оплата праці найманого працівника залежно від його особистого 

трудового вкладу, кількості і якості витраченої праці. При цьому 

необхідно враховувати результати господарської діяльності 

підприємства і його фінансові можливості.  

2. Надання самостійності підприємствам у виборі форм і систем оплати 

праці та визначенні її розміру. Величина заробітної плати за фактично 

виконану норму праці (роботу) не повинна обмежуватися, водночас вона 

не може бути нижчою від установленої державою мінімальної заробітної 

плати. 

3. Співвідношення в оплаті праці різних категорій і професійно-

кваліфікаційних груп з урахуванням складності виконуваних робіт і 

умов праці, її престижності. Цей принцип сприяє не тільки зростанню 

продуктивності праці, а й заінтересованості працівників у підвищенні 

кваліфікації. Існує також диференціація оплати праці залежно від умов 

праці, важкості, шкідливості або небезпеки для здоров’я людини.  

4. Стимулювання підвищення технічного й організаційного рівня 

виробництва, зниження собівартості й підвищення якості продукції. 
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5. Регулювання розмірів мінімальної заробітної плати, які мають 

забезпечувати просте відтворення робочої сили працівникам різної 

кваліфікації. У сучасній економічній системі України розрізняють 

державне та тарифно-договірне регулювання заробітної плати. 

6. Забезпечення випереджувальних темпів зростання продуктивності 

праці порівняно з темпами підвищення заробітної плати. 

7. Посилення соціального захисту працівників. Рівень оплати праці має бути 

таким, щоб забезпечувати нормальне відтворення робочої сили 

відповідної кваліфікації. 

8. Ясність і простота. Зв’язок між результатами праці і заробітною платою має 

бути простим та ясним, зрозумілим кожному працівникові. Це сприяє 

підвищенню матеріальної заінтересованості робітників, фахівців, службовців 

у поліпшенні виробничих показників [44, с. 154-155]. 

Аналізуючи наведені вище принципи, бачимо, що часто вони є 

повторюваними, тому у нашому дослідженні пропонуємо звести їх до кількох 

базових принципів, а саме: соціальної справедливості, мотивації, диференціації 

на основі визначених чинників, раціональної організації, на основі яких і 

повинен формуватися організаційно-економічний механізм регулювання оплати 

праці у ринкових економічних системах. 

Розрізняють номінальну і реальну заробітні плати. Номінальна заробітна 

плата являє собою суму грошей, яку отримує працівник за виконану роботу. На 

її величину впливають різні чинники: рівень кваліфікації, різні умови й 

ефективність праці та кількість і якість праці. Підвищення середньомісячної 

зарплати, на перший погляд, свідчить про певне поліпшення добробуту 

населення. Але точнішим показником тут є реальна заробітна плата. Реальна 

заробітна плата – це сума матеріальних і духовних благ та послуг, які можна 

придбати за номінальну зарплату. Рівень реальної заробітної плати залежить від 

рівня цін на товари і послуги, величини номінальної заробітної плати, податків, 

які сплачують із номінальних грошових доходів. Таким чином, номінальна і 
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реальна заробітні плати не обов’язково змінюються в одному і тому самому 

напрямі.  

Також можна стверджувати: підвищення рівня реальної заробітної плати 

та забезпечення стабільних темпів її зростання, а, отже, і підвищення 

купівельної спроможності населення, може бути досягнуто: суттєвим 

підвищенням номінальної заробітної плати; стримуванням зростання цін на 

споживчі товари та послуги; запровадженням ефективного механізму 

індексації заробітної плати з метою підтримання її купівельної 

спроможності, а також грошових доходів і збережень громадян. 

Особливе місце у системі оплати праці посідає мінімальна заробітна 

плата, під якою згідно ст.3 ЗУ „Про оплату праці”  розуміють „законодавчо 

встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче 

якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також 

погодинну норму праці (обсяг робіт). Мінімальна заробітна плата є державною 

соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств 

усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують 

працю найманих працівників” [152, ст. 3]. Детальніше сутність та роль 

мінімальної заробітної плати, як важливого інструменту організаційно-

економічного механізму регулювання оплати праці, буде розглядатися у 

наступних параграфах нашого дослідження. 

Підсумовуючи викладене вище, робимо висновок, що в сучасних умовах 

розвитку національної економіки заробітна плата є головним джерелом доходів 

працівників і найсильнішим мотиватором трудового потенціалу більшості 

населення. Розкриваючи предмет нашого дослідження, ми підтримуємо 

позицію, що заробітна плата є лише елементом системи оплати праці, тому, на 

наше переконання, ці категорії не можна ототожнювати. Як зазначають вчені-

економісти і як можуть спостерігати наймані працівники, сьогодні заробітна 

плата в Україні повною мірою не виконує жодної із зазначених вище своїх 

функцій [12; 28; 69;]. Тому надзвичайно актуальним завданням є вдосконалення 

системи організації та механізму регулювання заробітної плати в господарській 
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системі України і створення ефективного мотиваційного механізму, який має 

ґрунтуватися на поєднанні економічних стимулів і соціальних гарантій. 

 

 

1.2. Організація регулювання оплати праці у ринковій 

господарській системі 

 

Як і будь-яка соціально-економічна система, оплата праці у ринкових 

умовах потребує ефективної організації регулювання і управління. Під 

регулюванням в управлінні та економіці переважно розуміють: спосіб та 

механізм підпорядковувати що-небудь певній планомірній організації дій, 

впорядковувати; функцію управління, що забезпечує функціонування та 

розвиток явищ і процесів у межах заданих кількісно-якісних параметрів [39, 

Т.3, с.170]. О. Кузьмін та О. Мельник трактують регулювання як „вид 

управлінської діяльності, спрямований на усунення відхилень, збоїв, недоліків 

тощо у керованій системі через розробку і впровадження керуючою системою 

відповідних заходів” [83, с. 101]. Отже, змістовна сутність функції 

регулювання полягає в адміністративно-розпорядницьких діях певної керуючої 

системи на керовану. Проте, як справедливо, на нашу думку, зазначають деякі 

дослідники [100], у багатьох випадках на термін „регулювання” покладають 

надмірне навантаження, застосовуючи його у найрізноманітніших ситуаціях.  

На думку М. Мартиненка, організація процесу регулювання має 

ґрунтуватися на певних загальних принципах, серед яких він виділяє такі як:  

1. Регулювання має бути одночасно як активним так і пасивним. 

2. Процес регулювання має виходити з того, що підприємство завжди 

знаходиться у стані динамічної рівноваги. 

3. Процес регулювання має бути спрямований на досягнення цілей 

підприємства. 

4. Регулюючий вплив має бути об’єктивним [100, с. 343]. 
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На основі аналізу і узагальнення результатів наукових досліджень 

багатьох авторів, робимо висновок, що в економічній системі, яка ґрунтується 

на різноманітних формах власності та господарювання, організація 

регулювання заробітної плати складається з таких елементів: ринкового 

регулювання; державного регулювання; колективно-договірного регулювання 

через укладання генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних 

договорів на рівні підприємств, трудових договорів з найманими працівниками; 

механізму визначення індивідуальної заробітної плати безпосередньо на 

підприємстві (у структурному підрозділі) з використанням таких елементів, як 

тарифна система або безтарифна модель, нормування праці, форми і системи 

оплати праці та преміювання [69, с.15; 28, с. 279]. 

Узагальнимо схематично систему регулювання оплати праці в Україні у  

вигляді рис. 1.4. та охарактеризуємо її основні елементи. 

Об’єктом регулювання у системі оплати праці є сукупність відносин, що 

виникають у суспільстві у зв’язку з реалізацією права людини на працю і 

винагороду за неї.  

Суб’єктами організації  регулювання оплати праці є: МОП, органи 

державної влади та місцевого самоврядування; роботодавці (власники), 

об’єднання роботодавців або їх представницькі органи; професійні спілки, 

об’єднання професійних спілок та їх представницькі органи; наймані 

працівники, громадські організації.  

Ринкове регулювання. Дуже нелегко оцінити потенціал окремої людини 

на ринку праці,  який охоплює сукупність механізмів, що забезпечують 

узгодження та координацію попиту і пропозиції праці, купівлю-продаж робочої 

сили та визначення її ціни, організацію оплати праці й соціальний захист 

найманих працівників через систему соціального страхування. Це  пов’язано 

частково з тим,  що  у  процесі   праці   основний   внесок   досягається шляхом 

не лише індивідуальних, а й колективних зусиль.  
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Рис. 1.4. Система організації регулювання оплати праці
 

Джерело: вдосконалив автор на основі доповнення [69, с.16] 

 

Ще М. Туган-Барановський стверджував, що робоча сила є своєрідним 

товаром. По-перше, робоча сила – суб’єкт господарства; по-друге, продавці і 

покупці цього товару належать до різних суспільних класів неоднакової 

економічної сили (пролетаріат і капіталіст) [176, с.116]. Робоча сила з 

продажем не відчужується від людини, а лише використовується згідно з 

умовами договору про найм. Регуляторами на цьому ринку є чинники  не  

тільки  макро-  і мікроекономічні, але і соціальні та соціально-психологічні, що 

не завжди  мають  відношення  до  ціни  робочої  сили  –  заробітної  плати.  

У реальному економічному житті на динаміку  ринку  праці  впливає  

цілий  ряд чинників, які зумовлюють його праценадлишкову кон’юнктуру. 
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Зокрема, О. Стефанишин у своїй монографії до чинників, які зменшують 

сукупну пропозицію на ринку праці відносить: економічне зростання, яке 

сприяє поверненню на робочі місця вивільнених працівників; неухильне 

зростання прямих іноземних інвестицій в галузях із коротким строком їх 

окупності; зниження коефіцієнта навантаження на одне робоче місце; 

збільшення обсягу самозайнятості і скорочення частки найманих працівників; 

зростання демографічного навантаження. А до чинників, які зменшують 

сукупний попит на працю, на її думку належать: нестача капітальних вкладень 

в економіку; недостатні обсяги створення нових робочих місць у сфері 

високотехнологічних послуг; недостатнє зростання реальних споживчих 

видатків населення; неефективна приватизація; значне обмеження ролі 

зарплати як регулятора ринку праці з огляду на низький рівень; значний рівень 

пропорційного оподаткування доходів працівників і фонду оплати праці; 

звуження обсягів виробництва [176, с.141]. 

Ринок праці в економіках перехідного періоду володіє своїми 

характерними рисами. Тут зростання безробіття розширює межі вибору 

роботодавців,  що дає можливість диктувати  свої  умови,  особливо  коли  це  

стосується  мало-  і некваліфікованої праці. 

Як зазначають фахівці, період формування ринку праці та його еволюції 

був для України особливим. З одного боку, курс на лібералізацію економіки 

проголошувався безальтернативним, і всі надії покладалися на те, що основний 

закон ринкової економіки, згідно з яким співвідношення між пропозицією і 

попитом на ринку праці буде саморегулюючим процесом завдяки 

встановленню рівноважної ринкової ставки заробітної плати. З іншого боку, 

сформована ідеологія соціалістичного ринку психологічно не сприймала 

наслідків цього саморегулювання: системи банкрутства, вивільнення робочої 

сили, безробіття, соціальної несправедливості, невирішеності проблем 

соціального захисту тощо [114, с. 29]. 

Одним з головних елементів механізму саморегулювання ринку праці є 

заробітна плата, яка в ринкових умовах регулює розподіл і перерозподіл 
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робочої сили з метою оптимізації доходів, стимулює економічно активне 

населення до трудової мобільності, навчання, перенавчання і підвищення 

кваліфікації, міжпрофесійних, міжрегіональних та внутрішньорегіональних 

переходів. Проте, як зазначає О. Стефанишин, заробітній платі притаманна дія 

двох суперечливих тенденцій: 

– по-перше, зростає роль зарплатні як регулятора попиту і пропозиції на 

ринку праці, бо слабшає патерналістична функція держави; 

– по-друге, простежується тенденція до зниження частки зарплатні у 

грошових доходах населення [176, с.106]. 

В нашій державі парадокс полягає у тому, що рівню кваліфікації 

працівників не завжди відповідає розмір одержуваної заробітної плати. Так, у 

галузях, що мають більш кваліфікованих працівників, зокрема сфера культури, 

мистецтва, охорони здоров’я та інших, середньомісячна номінальна заробітна 

плата є значно нижчою середньоукраїнського рівня. Це свідчить про те, що на 

розмір заробітної плати більше впливає вид економічної діяльності, а не 

результати праці чи кваліфікація персоналу. 

Звуження сфери застосування кваліфікованої праці, зменшення її оплати, 

вивільнення фахівців із наукомістких галузей, руйнування інтелектуального 

потенціалу країни відбуваються одночасно з неухильним фізичним і моральним 

старінням техніки, скороченням інвестицій в основний капітал, 

деіндустріалізацією національного господарства. Причини того, що 

відбувається, полягають у відсутності повноцінного конкурентного 

середовища, у невиправданому ослабленні позицій держави. Порушення  

функції ринку, у тому числі і у відношенні ціноутворення, викликане 

монополізмом роботодавців, що диктують умови найму та зацікавлені у 

заниженні як ціни робочої сили, так і цін на інші первинні виробничі ресурси. 

Для подолання руйнівної диспропорції між ціною робочої сили і цінами 

інших факторів виробництва дослідниками пропонуються різні засоби. Як 

свідчить світовий досвід, найбільш простий – нарощування величини зарплати 

із врахуванням росту продуктивності праці і приросту ВВП. Проте, в Україні 
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ми спостерігаємо починаючи з 2001р. необґрунтоване збільшення темпів 

зростання заробітної плати, які є значно вищими ніж темпи приросту 

продуктивності праці та ВВП. Зокрема, за 2000-2009 рр. середньорічні темпи 

приросту реальної заробітної плати становили 19,2%, а темпи приросту 

продуктивності праці – 7,2%, тобто у 2,7 рази нижчі [196]. Крім того слід 

враховувати, що офіційні статистичні дані не враховують заборгованості 

підприємств по зарплаті, тіньового обороту, а також заробітних плат по 

статистично малих підприємствах. 

Існує також думка про доцільність шляхом господарського маневрування 

зміни самої структури доходів населення, збільшивши частку заробітної плати 

за рахунок скорочення бюджетних дотацій населенню, стимулювання дрібного 

підприємництва. Однак потенційний працівник, пропонуючи свою робочу силу 

на ринку праці, максимізує її корисність як у грошовому, так і не грошовому 

вираженні поряд з іншими умовами наймання, тобто даний підхід проблеми не 

вирішує. 

Приведення у відповідність з дійсною вартістю робочої  сили  основного 

її елемента – заробітної плати – може бути досягнуте, насамперед,  за  рахунок 

застосування більш гнучких форм  оплати  праці,  що  адекватно  реагують  на 

ринкові зміни, зменшення  частки  фіксованої  оплати  праці  і  відповідного 

збільшення винагороди за результатами господарської  діяльності,  розширення 

участі працівників у розподілі прибутку, а також  організаційного спрощення і 

здешевлення апарату управління.  

Колективно-договірне регулювання оплати праці є важливою 

компонентою системи соціального партнерства в Україні і здійснюється згідно 

чинного законодавства на основі системи угод на всіх рівнях управління 

(державному, галузевому і регіональному) та колективних і трудових договорів 

на рівні підприємств. 

Колективна угода – це правовий акт, який укладається з метою 

регулювання соціально-трудових відносин на рівні галузі (галузева угода), 

регіону (регіональна угода) або країни (генеральна угода) між повноважними 
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представниками найманих працівників та роботодавців [28, с. 190]. Правові 

засади розроблення, укладання і виконання колективних угод і договорів 

закладені у ЗУ „Про колективні договори і угоди” [150]. 

На державному рівні переговори проводяться між КМУ і Радою  

Федерації незалежних профспілок України. Результатом переговорів повинно 

бути укладення генеральної (міжгалузевої) тарифної угоди, яка досягається з 

урахуванням консультацій з галузевими державними органами управління, 

концернами, асоціаціями, радами підприємств, радами підприємців, а також 

галузевими та іншими профспілками або спілками (об’єднаннями) працівників. 

На галузевому рівні тристоронні колективні переговори проводяться між 

уповноваженими представниками державного органу (органів) управління, 

уповноваженими представниками спілки підприємців і відповідними 

уповноваженими представниками галузевої профспілки (профспілок). У 

випадку відсутності профспілки (профспілок) або висловленні їй недовіри 

працівниками у переговорах беруть участь представники самих працівників. 

Результатом переговорів повинно бути укладення галузевої тарифної угоди.  

На територіальному рівні колективні переговори можуть проводитися 

між спілками підприємств, групами підприємств або підприємств, 

розташованих на даній території, незалежно від форми власності і 

господарювання. Учасниками переговорів є уповноважені представники спілки, 

групи підприємств або підприємства, а також відповідні уповноважені 

представники профспілки (профспілок). Колективні переговори доцільно 

проводити з участю уповноважених представників територіального органу з 

праці, а також територіальних профспілок. Вони повинні забезпечувати 

організацію переговорів і методичну допомогу в досягненні угод [44, с. 161-

162]. 

За даними, які подає на своєму офіційному сайті Федерація професійних 

спілок України, на 2010-2015 рр. нею зареєстровані 43 галузеві і міжгалузеві 

угоди та 27 регіональних угод [195]. Загальна характеристика сторін, предмету, 

принципів і норм колективних угод подана у додатку Б. 
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На рівні підприємства, організації тарифна угода як складова частина 

колективного договору укладається між уповноваженими на те представниками 

адміністрації або власника і профспілки (представниками трудящих). 

Згідно ст. 2 ЗУ „Про колективні договори і угоди” колективний договір 

укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 

власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право 

юридичної особи, а також може укладатися у структурних підрозділах 

підприємства в межах компетенції цих підрозділів. На підприємстві 

колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним 

органом з однієї сторони і однією або кількома профспілковими чи іншими 

уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі 

відсутності таких органів – представниками трудящих, обраними і 

уповноваженими трудовим колективом [150, ст. 3].  

Підприємство у колективному договорі не може встановлювати розмір 

оплати праці нижчий від передбаченого в угодах, укладених на рівні галузі, 

території або груп підприємств. Водночас, у міру своїх економічних 

можливостей, підприємство може встановлювати вищі розміри ставок оплати 

праці порівняно з тими, що передбачені на галузевому, територіальному чи 

інших рівнях. 

У колективному договорі стосовно тарифної оплати праці працівників 

підприємства передусім фіксується найменший рівень оплати за виконання 

норми праці (трудових обов’язків), який і є мінімальною ставкою (мінімальною 

тарифною ставкою). Визначаючи мінімальну тарифну ставку працівників 

підприємства, треба орієнтуватися на оптимальну для сучасного стану 

економіки питому вагу тарифу у заробітній платі (приблизно 65-70 %), 

поступово підвищуючи цей рівень до загальноєвропейського стандарту. У 

країнах з розвинутою ринковою економікою питома вага тарифної частини 

становить не менше 90 %, забезпечуючи високий рівень організації оплати й 

ефективність праці. 
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Предметом колективного договору на виробничому рівні можуть бути й 

інші питання оплати праці та соціальних гарантій працівників, що не 

суперечать законодавству і нормам генеральної, галузевої та регіональної 

тарифних угод, які сторони переговорів вважають за необхідне включити до 

цього договору. 

За офіційними даними Держстату України станом на грудень 2012 р. в 

Україні зареєстровано 101 712 колективних договорів. До уваги бралися 

підприємства, установи і організації та їх відокремлені підрозділи із кількістю 

найманих працівників 10 і більше. Якщо оцінювати наявність колективних 

договорів за видами економічної діяльності, то найбільша їх кількість 

спостерігається у сфері освіти – 27 437, державного управління – 15 949 та 

промисловості – 10 657. За регіональною ознакою найбільше колективних 

договорів зареєстровано у Донецькій – 9135, Харківській – 6830, 

Дніпропетровській областях – 5939 та м. Києві – 5699 [135]. Детальна 

інформація щодо зареєстрованих колективних договорів у 2010-2012 роках в 

Україні подана у додатках В. Також варто зазначити, що постійно зменшується 

чисельність працівників в Україні, охоплених колективними договорами. В 

цілому можемо зробити висновок, що на сьогодні відсутні ґрунтовні теоретичні 

і прикладні дослідження щодо реального використання потенціалу  

колективних угод і договорів в Україні.  

Колективно-договірна система регулювання оплати праці має сприяти 

захисту інтересів як роботодавців, так і найманих працівників, забезпеченню 

належного рівня заробітної плати та стабільності її виплати. Проте, не 

зважаючи на певні здобутки, ця система оптимізації регулювання оплати праці, 

на нашу думку, сьогодні не є ефективною. Як справедливо зазначає у своїх 

дослідженнях А. Колот, чимало положень колективних угод і договорів 

нагадують більше протоколи про наміри, ніж конкретні зобов’язання сторін, які 

могли б реально поліпшити ситуацію і оплаті праці [69]. 

Отже, закономірністю при формуванні механізму регулювання оплати 

праці є поєднання колективного договірного регулювання заробітної плати на 
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рівні підприємства з регулюванням її на вищих рівнях – галузевому, 

регіональному, національному, міжнародному.  

Особливості та проблеми державного регулювання оплати праці в 

Україні детально ми розглянемо у наступному параграфі нашого дослідження. 

Його основою є економіко-правове регулювання, яке складає система методів 

та важелів державного впливу на систему оплати праці, що діють за допомогою 

правового, соціально-економічного, інформаційного та інституційного 

забезпечення. 

Регулювання оплати праці на рівні підприємства ґрунтується, 

насамперед, на  тарифній системі її організації, яка є основою формування та 

диференціації розмірів заробітної плати. Тарифна система оплати праці 

включає: тарифні сітки, тарифні ставки, надбавки і доплати до тарифних 

ставок, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики [62, 

ст. 96]. 

В основі тарифної системи лежить Єдина тарифна сітка (ЄТС), метою якої 

є запровадження єдиного уніфікованого підходу до оцінювання складності 

робіт і диференціації умов оплати праці всіх категорій працівників. В ЄТС 

тарифні ставки всіх категорій персоналу диференційовані за складністю робіт, 

кваліфікацією персоналу. А такі чинники класифікації, як умови праці, 

індивідуальні результати, особисті якості працівника тощо, враховуються при 

преміюванні, доплатах, надбавках. 

Тарифна сітка – це сукупність кваліфікаційних розрядів і відповідних їм 

тарифних коефіцієнтів, за допомогою яких встановлюється безпосередня 

залежність заробітної плати працівників від їхньої кваліфікації. Тарифний 

коефіцієнт характеризує співвідношення між тарифною ставкою першого 

розряду та наступними [153; 28, с.283] (див. додат. Д).  

Параметри побудови тарифної сітки визначаються колективним 

договором, що укладається на підприємстві та розробляється з урахуванням 

змісту генеральної, галузевої та регіональної угод. Діапазон тарифної сітки 

характеризує співвідношення тарифних коефіцієнтів найвищого та першого 
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тарифного розряду. Вибір певного варіанту побудови тарифної сітки залежить 

від фінансових можливостей підприємства, професійно-кваліфікаційного 

складу та інших чинників. 

Тарифна ставка – виражена у грошовій формі абсолютна величина 

заробітної плати за одиницю робочого часу. На основі тарифної ставки і 

тарифної сітки робітника першого розряду розраховуються тарифні ставки 

кожного наступного розряду. Фінансові можливості підприємства, рівень 

середньої заробітної плати, оптимальна за сучасного стану економіки 

підприємства частка тарифу в середній заробітній платі, державні гарантії 

мінімальної заробітної плати повинні враховуватися при визначенні тарифної 

ставки робітника першого розряду, яка не може бути нижчою за встановлену 

ВРУ величину мінімальної заробітної плати, а також за відповідний мінімум, 

передбачений генеральною, галузевою та регіональними угодами.  

Обґрунтовуючи величину тарифної ставки робітника першого розряду, 

слід орієнтуватися на прийнятну для сучасного стану економіки питому вагу 

тарифу в середній заробітній платі на рівні 65-70% (враховуючи занедбаність 

нормування праці, низький рівень організації виробництва тощо). Надалі в міру 

стабілізації виробництва, відновлення нормативної бази на поліпшення 

організації виробництва частку тарифу слід довести до загальноєвропейського 

стандарту – 85-90%  [206, с. 145]. 

Як справедливо зазначає Г. Завіновська, тарифна частина заробітної 

плати має виконувати мотивуючу і стимулюючу функцію, оскільки стимулює 

виконання робіт більшої складності, відповідальності, інтенсивності, тому 

питома вага тарифної частини має бути максимальною  

[44, с.177-178]. 

Віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння 

кваліфікаційних розрядів робітникам здійснюється згідно з тарифно-

кваліфікаційним довідником. Довідник кваліфікаційних характеристик 

професій працівників – це систематизований за видами економічної діяльності 

збірник описів професій, які внесено до чинного класифікатора професій. 
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Для оплати праці керівників, спеціалістів і технічних виконавців 

використовуються схеми посадових окладів, розміри яких встановлюються 

залежно від посад, які вони займають, їхньої кваліфікації, умов праці, 

масштабів і складності виробництва, обсягів, складності і важливості робіт. 

Використання тарифної системи має рекомендаційний характер і є 

нормативним лише для підприємства, що їх застосовує. Як зазначають 

дослідники, „радянське походження” тарифної системи оплати праці не робить 

її „пережитком минулого”. І у ринкових умовах потрібен універсальний 

регулятор, за допомогою якого можна об’єктивно виміряти, а отже, – 

справедливо відшкодувати витрати праці у вигляді її оплати [69]. А. Колот 

виділяє такі підходи до проектування тарифної системи оплати праці: 

– відокремлене формування тарифних ставок для оплати праці робітників і 

посадових окладів для оплати праці керівників, професіоналів, фахівців і 

технічних службовців; 

– застосування єдиної тарифної системи оплати праці, яка передбачає 

запровадження уніфікованого підходу до оцінювання складності робіт і 

диференціації тарифних умов оплати праці всіх категорій персоналу на базі 

єдиної тарифної сітки; 

– запровадження безтарифної системи оплати праці; 

– використання єдиної гнучкої тарифної системи [67, с. 79]. 

Пошук підприємствами найраціональнішої системи організації праці та її 

оплати призвів до виникнення і поширення так званих безтарифних моделей 

організації оплати праці. Кожна розроблена безтарифна модель оплати праці є 

унікальною і застосовується у межах конкретного підприємства, проте існують 

і  спільні для них основні характеристики, серед яких О. Грішнова виділяє такі: 

працівникам гарантується лише мінімальний обов’язковий рівень заробітної 

плати, який не може бути нижчим від офіційно встановленої мінімальної 

заробітної плати; спочатку визначається загальна сума заробленої колективом 

заробітної плати, потім з неї вираховується сума гарантованої мінімальної 

оплати всіх працівників підприємства, а залишок розподіляється між членами 
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колективу за певними встановленими заздалегідь правилами; рівні умови щодо 

можливості впливу на розмір своєї заробітної плати ставляться всі працівники 

підприємства, незалежно від категорії і посади; найважливішою проблемою є 

розробка правил розподілу колективного заробітку саме таким чином, щоб 

максимально націлювати працівників на покращання саме тих показників 

роботи, які важливі для досягнення бажаного спільного кінцевого результату 

[28, с. 288-289]. 

Варто зазначити, що умовою ефективного застосування безтарифних 

систем організації оплати праці є наявність такого колективу, члени якого 

добре знають один одного, бачать і можуть оцінити роботу інших, цілком 

довіряють своїм керівникам. Як правило, це невеликі трудові колективи з 

постійним складом працівників, об’єднаних однією метою. У таких колективах 

при правильному формуванні безтарифної системи оплати праці вона сприяє 

оптимальному поєднанні індивідуальної і колективної зацікавленості 

працівників у покращенні результатів роботи. 

В цілому безтарифні системи оплати праці характеризуються гнучкістю, 

простотою і доступністю для розуміння всіма працівниками, забезпечують їх 

зацікавленість у результатах праці. Значного поширення вони набули на малих і 

приватних підприємствах у різних модифікаціях і моделях. 

Для того, щоб забезпечити логічно побудовану систему оплати праці на 

підприємстві, в рамках якої можна буде впроваджувати справедливу, 

неупереджену, послідовну та прозору оплату праці, потрібний аналіз структури 

заробітної плати. Структура оплати праці також є засобом, за допомогою якого 

організація може повідомляти про можливості оплати праці своїм 

співробітникам. 

 Структура заробітної плати – це співвідношення окремих складників 

заробітної плати в загальному її обсязі. Інструкція зі статистики заробітної 

плати [55], яка містить основні методологічні положення щодо визначення 

показників оплати праці у формах державних статистичних спостережень з 

метою одержання об’єктивної статистичної інформації про розміри та 
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структуру заробітної плати найманих працівників, визначає, що фонд оплати 

праці має таку структуру: фонд основної та додаткової зарплати, інші 

заохочувальні та компенсаційні виплати та доходи, дивіденди, відсотки. 

 За деякими оцінками основна частина заробітної плати у економічних 

системах розвинених країн складає 85-90 % у структурі заробітної плати. В 

Україні за даними Держкомстату у 2012 р. з різних причин (нестабільність 

доходів підприємств, складна і непостійна система оподаткування, занедбаність 

нормування праці та ін.) питома вага основної заробітної плати у фонді оплати 

праці в середньому складає 62 %, що є одним з виявів кризи в організації праці 

[135]. 

 Згідно з ст. 2 ЗУ „Про оплату праці” основна заробітна плата – це 

винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми 

часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у 

вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та 

посадових окладів для службовців. До додаткової заробітної плати належать 

винагороди за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та 

винахідництво, і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, 

гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, 

премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій [152, ст. 2]. 

Серед інших заохочувальних і компенсаційних виплат Інструкція зі 

статистики заробітної плати визначає такі: 

– надбавки і доплати, не передбачені чинним законодавством і понад 

встановлені розміри;  

– винагороди за підсумками роботи за рік;  

– премії за винахідництво і раціоналізацію;  

– за створення, освоєння і впровадження нової техніки;  

– за своєчасну поставку продукції на експорт;  

– одноразові заохочення окремих працівників за виконання особливо 

важливих виробничих завдань тощо [55]. 
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За офіційними статистичними даними у 2012 р. в Україні у структурі 

фонду заробітної плати додаткова зарплата складала 126 533 млн. грн. (32,9%), 

зокрема частка надбавок і доплат до тарифних ставок і посадових окладів 

складала 35,9%, а премії за виробничі результати – 30,9% фонду додаткової 

заробітної плати [135]. Детальніша інформація подана у додатку Е. 

Заробітна плата на виробничому рівні нараховується за різними формами 

і системами. Форми і системи заробітної плати – це механізм встановлення 

розміру заробітку залежно від кількості та якості праці та її результатів. 

Обираючи певну форму заробітної плати і конкретну систему формування 

заробітку, роботодавець управляє інтенсивністю та якістю праці конкретних 

працівників. Як зазначено у ст. 97 КЗП України, форми і системи оплати праці 

встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у 

колективному договорі [62]. 

На практиці використовують чотири форми оплати праці: відрядну, 

погодинну, комбіновану (погодинно-відрядну), комісійну, кожна з яких має 

свої системи оплати праці та свої переваги та недоліки (див. додат. Ж). 

Відрядна форма оплати праці полягає у встановленні залежності 

величини заробітної плати від кількості виготовленої продукції. Основою 

розрахунків при цьому є розцінка – плата за одиницю виготовленої продукції. 

Така форма оплати праці стимулює зростання обсягів виробництва 

(продуктивність праці), але недостатньо зацікавлює працівників у якості 

продукції. Вона застосовується при наявності норм часу чи виробітку, 

необхідності та резервів підвищення продуктивності праці.  

Погодинна форма оплати праці. Суть її полягає у встановленні 

залежності величини заробітної плати від кількості відпрацьованого часу. 

Використовують її за неможливості встановлення норм часу чи виробітку, а 

також за відсутності потреби чи можливості нарощувати обсяги виробництва. 

Детальніше основні системи погодинної і відрядної форм оплати праці 

узагальнено у додатку З.  
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Комбінована (погодинно-відрядна) форма оплати праці. Суть її полягає в 

тому, що заробітна плата працівника складається з погодинної (включає 

тарифну оплату, доплати, надбавки), відрядної (формується як доплата за 

виконання нормованих завдань), преміальної (складається з премій за 

досягнення певних показників). Характерною її особливістю є органічне 

поєднання переваг відрядної та погодинної форм оплати праці. 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовив виникнення нових 

професій та видів трудової діяльності (брокерів, дилерів, маркетологів, 

рекламознавців, маклерів, менеджерів), діяльність яких значною мірою 

визначає результати діяльності підприємства. Традиційні форми оплати праці 

(відрядна, погодинна, комбінована) недостатньо стимулюють трудову 

активність таких працівників. Тому для оплати їх праці ефективним є 

використання комісійної форми, яка максимально враховує конкретний внесок 

кожного працівника в діяльність підприємства. Комісійну форму оплати праці 

визначають на основі нормативу у відсотках до показника, поліпшенню якого 

сприяє трудова діяльність працівника. Найчастіше результуючими показниками 

є обсяг виконаної роботи або прибуток. Отже, комісійна заробітна плата 

працівника розраховується як добуток нормативної ставки і відповідного 

показника. Найпоширенішою є така комісійна оплата, при якій заробіток 

складається з фіксованого окладу (мінімуму) і комісійної винагороди. 

Фіксований оклад може бути гарантованим або авансом комісійної винагороди.  

Особливості трудової діяльності працівників підприємницьких професій 

зумовлюють використання різноманітних підходів щодо комісійної форми 

оплати праці, які відображаються у системах заробітної плати. Суть та 

методика розрахунку зарплати за цими формами і системами викладені у 

спеціальних дослідженнях [44; 83; 87]. Систему прогресивної комісійної 

винагороди найдоцільніше використовувати на початках підприємницької 

діяльності, оскільки вона стимулює прискорений розвиток підприємства. Однак 

вона може спричинити і необґрунтоване зростання заробітної плати 

працівників.  
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Колективним договором, а за його відсутності роботодавцем після 

проведення консультацій із виборним органом первинної профспілкової 

організації (профспілковим представником) можуть встановлюватися інші 

системи оплати праці. При застосуванні інших систем оплати праці оплата 

праці некваліфікованого працівника не може бути меншою за мінімальну 

заробітну плату.  

Робимо висновок, що при побудові ефективних систем матеріальних 

стимулів праці чинники, які відображають трудовий внесок у досягнення 

поточних результатів, повинні обліковуватися через тарифну систему, а 

чинники, які відображають кінцеві результати – через форми і системи оплати 

праці. 

Преміювання робітників на підприємстві є одним із головних способів 

матеріального стимулювання. Міністерством праці та соціальної політики 

України (Мінпраці) за допомогою Науково-дослідного інституту соціально-

трудових відносин розроблено „Рекомендації щодо визначення заробітної 

плати в залежності від особистого внеску працівника в кінцевий результат 

роботи підприємства” [161]. Згідно з ними положення про преміювання 

робітників підприємства розроблюються роботодавцем або уповноваженим ним 

органом, узгоджується з профспілками та включається до колективного 

договору. 

Для забезпечення стимулюючого впливу систем преміювання на 

ефективність роботи працівників потрібно дотримуватися певних вимог, 

зокрема зазначені Рекомендації вказують на такі: визначитися з метою 

преміювання, яка може полягати у: підвищенні технічного рівня та якості 

продукції, продуктивності праці та обсягів реалізації (при великому попиті на 

продукцію); зниженні собівартості продукції через економію усіх видів витрат; 

встановлювати показники преміювання, які залежать від результатів праці тих 

або інших груп чи категорій робітників; кількість показників не повинна 

перевищувати двох- трьох; умови та показники преміювання не повинні 
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суперечити один одному, щоб покращення одних показників не викликало 

погіршення інших [161, п.4]. 

Надбавки є додатковими виплатами працівникам за високу професійну 

майстерність (робітникам), високі досягнення в праці (службовцям), вислугу 

років (військовим та працівникам правоохоронних органів), виконання 

особливо важливої чи особливо термінової роботи, знання й використання в 

роботі іноземних мов, класність (водіям легкових і вантажних автомобілів, 

автобусів), роботу в умовах режимних обмежень тощо. 

Доплати – кошти, що виплачують понад встановлені тарифні ставки, 

нормативи, ліміти у зв’язку з виникненням особливих умов чи обставин. Їх 

установлюють за роботу у понаднормовий час, за поєднання професій (посад), 

розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, 

виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника; роботу у важких та 

шкідливих умовах, у нічний час; перевезення небезпечних вантажів; роботу у 

вихідні дні, багатозмінний режим роботи; роз’їзний характер праці тощо. 

Характеристика та розміри основних видів доплат і надбавок, які передбачені 

Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації 

соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012рр. і 

чинні сьогодні, наведені у додатку К. 

Відповідно до ЗУ „Про оплату праці” [152] форми та системи оплати 

праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови 

запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших 

заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються 

підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, 

передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) 

угодами. 

Ефективна організація заробітної плати на будь-якому підприємстві 

неможлива без її основоположного елементу – нормування праці. Нормування 

праці – це вид діяльності з управління підприємством, спрямований на 

встановлення оптимальних співвідношень між витратами та результатами 
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праці, а також між чисельністю працівників різних груп та кількістю одиниць 

обладнання [28, с. 243]. Г. Завіновська підкреслює, що нормування праці – 

складова організації праці і виробництва. Воно є важливою ланкою 

технологічної й організаційної підготовки виробництва, оперативного 

управління ним, невід’ємною частиною менеджменту і соціально-трудових 

відносин [44, с. 139]. 

В умовах ринкової економіки немає та не може бути організації оплати 

праці без нормування праці. Праця за певну винагороду у формі заробітної 

плати – це передусім оцінка результатів праці з позицій їх відповідності нормам 

праці. Оскільки через нормування визначається міра праці, то в системі 

господарювання, що заснована на найманій праці, його слід розглядати як один 

із головних елементів організації заробітної плати. Разом з тим, нормування 

праці, з одного боку, є засобом становлення й забезпечення контролю над 

мірою праці, а через неї над мірою споживання, а з іншого, спрямоване на 

підвищення продуктивності праці, ефективне виконання роботи. 

Аналізуючи проект нового Трудового кодексу України [157], бачимо, що 

норми праці встановлюються для регулювання інтенсивності праці працівників. 

До норм праці належать норми виробітку, часу, обслуговування, чисельності. 

Норми та інтенсивність праці регулюються також встановленням обсягу 

посадових обов’язків, визначенням роботодавцем працівникові трудового 

завдання відповідно до цих обов’язків. Норми праці не підлягають перегляду у 

разі підвищення розміру мінімальної заробітної плати. 

Норми праці є основою системи планування роботи підприємства та його 

підрозділів, організації оплати праці персоналу, обліку затрат на продукцію, 

управління соціально-трудовими відносинами тощо. Організовуючи працю, 

варто визначити, яка її кількість потрібна для виконання кожної конкретної 

роботи і якою має бути її якість. Норми праці є основою для визначення 

пропорцій у розвитку галузей економіки, складання балансу використання 

трудових ресурсів, визначення виробничих потужностей. Норми праці на 

підприємстві можуть використовуватися для визначення трудомісткості 
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окремих видів продукції і відповідних затрат праці для виконання виробничої 

програми. Отже, нормування праці є засобом визначення як міри праці для 

виконання тієї чи іншої конкретної роботи, так і міри винагороди за працю 

залежно від її кількості та якості. 

В умовах розвитку ринкових відносин поглиблення економічної 

самостійності підприємств нормування праці мало би набувати відповідного 

значення як засіб скорочення затрат живої праці, зниження собівартості 

продукції, підвищення продуктивності праці тощо. Проте на більшості 

промислових підприємств України скорочуються служби нормування й 

організації праці, послаблюється робота зі зниження трудомісткості продукції, 

що призводить до фактичної втрати нормування як ефективного засобу 

регулювання оплати праці. 

Цікавим, на нашу думку, є запропонований Г. Манєровим узагальнений 

внутрішньофірмовий механізм регулювання заробітної плати, зображений на 

рис. 1.5. Автор обґрунтовує, що зазначений механізм визначається саме як 

„внутрішньофірмовий” через те, що має сприяти розвитку підприємства 

(фірми) як цілісної структури і повинен передбачати не лише підвищення 

результативності індивідуальної праці, а й формування відповідальності за 

загальний результат функціонування підприємства [98, с. 106]. 

У демократичному суспільстві при організації заробітної плати на 

підприємстві повинні враховуватися інтереси найманих працівників та 

роботодавців. Безпосередньо робота з організації заробітної плати на 

підприємстві полягає у виборі моделі формування заробітної плати (тарифної 

чи безтарифної), виборі форм та систем заробітної плати, розробленні умов і 

правил преміювання. При цьому критерієм економічної ефективності 

організації заробітної плати повинно бути випереджаюче зростання доходу 

підприємства порівняно зі зростанням фонду заробітної плати [28, с. 279-280]. 
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Рис. 1.5. Схема внутрішньофірмового механізму регулювання заробітної 

плати [98, с. 108] 

 

Найважливішими завданнями організації оплати праці є: правильно 

відносити у собівартість продукції (робіт, послуг) сум нарахованої зарплати, 

збирати та групувати показники праці та заробітної плати, складати необхідну 

звітність та здійснювати розрахунки з органами соціального страхування, 

проводити розрахунки з працівниками підприємства по оплаті праці у 

встановлені терміни. Варто також зазначити, що планування фонду оплати 

праці має вирішальне значення для забезпечення матеріального зацікавлення 

працівників у збільшенні обсягів виробництва, підвищенні 

конкурентоспроможності продукції, покращенні фінансового стану 

підприємства.  

Питання організації заробітної плати і формування її рівня складають 

основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо передбачають 

врахування інтересів всіх учасників трудового процесу. Робимо висновок, що в 

Україні, як і у більшості ринкових економічних системах світу, система 

організації регулювання оплати праці є багаторівневою, охоплює ринкове 

регулювання; державне регулювання; колективно-договірного регулювання та 

регулювання на рівні суб’єктів господарювання з використанням таких 

елементів, як тарифна система або безтарифна модель, нормування праці, 

форми і системи оплати праці та преміювання. За результатами нашого 

завдання елементи принципи 

Нормативно-

правова складова 

Регулювання 

коштів на 

оплату праці 

Механізм оцінки 

результатів 

діяльності 

Механізм 

визначення основної 

і додаткової 

заробітної плати 

Розмір індивідуальної заробітної плати 
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дослідження, можемо стверджувати, що кожен із названих вище напрямів 

регулювання не є досконалим і потребує реформування, найменш дієвим в 

сучасних умовах є колективно-договірне регулювання оплати праці.  

Будь-які зміни, що стосуються оплати праці, прямо чи опосередковано 

впливають на доходи всіх членів суспільства, а також на найважливіші 

макроекономічні показники. Тому в жодній країні світу питання формування та 

регулювання оплати праці не залишені лише на розсуд ринкових сил, а 

застосовується державне втручання у ці процеси. Проаналізуємо особливості 

державного регулювання оплати праці в Україні у наступному параграфі 

нашого дослідження. 

 

 

1.3. Механізм державного регулювання оплати праці в Україні 

 

Система ринкових відносин не відміняє, а лише дещо змінює напрями 

державного регулювання відносин розподілу, його характер і призводить до 

появи нових форм управління цим процесом, які не припускають жорстких 

схем і адміністрування. Державне втручання необхідне для встановлення, 

тлумачення і забезпечення виконання умов та базових принципів розподілу 

доходів.  

Як справедливо зазначає більшість вітчизняних дослідників 

проблематики оплати праці, в економічній системі, що ґрунтується на 

ринкових відносинах, втручання держави в організацію заробітної плати 

повинно мати переважно непрямий характер і соціально орієнтовану 

спрямованість. Регулюючий вплив держави має бути спрямований насамперед 

на забезпечення соціальних гарантій та умов для заробітку потрібних коштів з 

метою підвищення ефективності використання праці, узгодження та 

рівноправної реалізації інтересів усіх учасників трудових відносин. 

У монографії О. Валецької „Правове регулювання оплати праці” досить 

вдало і чітко зазначено що, „головною метою державного регулювання оплати 
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праці є створення необхідних умов для забезпечення виконання заробітною 

платою усіх властивих їй основних функцій, а також стримування 

необґрунтованого зростання заробітної плати, не пов’язаного з обсягами 

виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг)” [13, с. 109]. 

В умовах ринкової економіки розвиток заробітної плати полягає у 

подальшій її диференціації та індивідуалізації на основі повного врахування 

індивідуальних результатів праці та особистих ділових якостей, включаючи 

такі характеристики працівника як кваліфікація, відповідальність, творча 

ініціатива, якість роботи, досконалість рішень тощо. Ринкове регулювання 

заробітної плати, особливо для осіб, попит на працю яких зменшується, а також 

для працівників з низькою результативністю діяльності, має вирівнюватися 

державним втручанням у соціальні процеси.  

Серед основних цілей державного регулювання оплати праці О. Ковтун 

виділяє такі [59, с. 346]: 

– забезпечення кожному працівникові життєво необхідного рівня 

споживання; 

– збереження реального рівня заробітної плати; 

– встановлення взаємозв’язку заробітної плати із продуктивністю праці; 

– досягнення відповідності між різними рівнями заробітної плати різних  

категорій працівників і різних фахів відповідно до ринкових принципів 

ціноутворення. 

У ст. 8 ЗУ „Про оплату праці” зазначається, що „держава здійснює 

регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності 

шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших 

державних норм і гарантій, встановлення умов та розмірів оплати праці 

керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, 

працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи 

дотуються з бюджету, регулювання фондів оплати праці працівників 

підприємств-монополістів згідно з переліком, що визначається КМУ, а також 

шляхом оподаткування доходів працівників” [152]. 
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Аналізуючи зміст Проекту Трудового кодексу України [157], бачимо, що 

у ньому відсутнє пряме трактування сутності державного регулювання оплати 

праці, а лише окреслені загальні його форми (ст. 208). 

Держава також повинна забезпечувати науково-методичне обґрунтування 

заробітної плати, тарифних умов, розроблення нормативів трудових затрат на 

масові технологічні процеси, дослідження і вивчення іноземного та передового 

вітчизняного досвіду з питань організації заробітної плати тощо. Важливим 

завданням держави має бути сприяння проведенню переговорів основними 

соціальними силами суспільства з метою врегулювання соціально-трудових 

відносин, запобігання масовим трудовим конфліктам. Держава в особі органів 

виконавчої влади має виступати як один із соціальних партнерів. За такої умови 

органи виконавчої влади заохочують до співпраці, координують дії соціальних 

партнерів, стежать за дотриманням спільно вироблених і узгоджених 

механізмів регулювання, а не визначають їх. Виходячи із цих положень, 

визначимо сутність та проаналізуємо основні елементи організаційно-

економічного механізму регулювання оплати праці, який сформований в 

Україні. 

Саме поняття механізму управління, зокрема, організаційно-економічного 

механізму, є предметом дослідження у працях багатьох вітчизняних та 

іноземних вчених-економістів.  Зупинимося на деяких авторських підходах до 

трактування цього поняття, звертаючи увагу на те, що зазначені автори 

досліджують зміст зазначених понять насамперед у контексті управління 

національним господарством, а не окремими суб’єктами господарювання, що є 

важливим стосовно об’єкту нашого дослідження (див. рис. 1.6).  

Так, Д. Богиня та інші автори під поняттям „механізм” розуміють 

сукупність процесів, прийомів, методів, підходів, за допомогою яких 

відбувається рух усієї системи і здійснюється досягнення поставленої мети [6, 

с. 25]. В економічній енциклопедії С. Мочерного механізм тлумачиться як 

система, чи спосіб, що визначає порядок певного виду діяльності, деяких ланок 

та елементів, що приводять їх у дію [39, с. 355]. 
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Поняття  Визначення 

Механізм сукупність процесів, прийомів, методів, підходів, за 

допомогою яких відбувається рух усієї системи і 

здійснюється досягнення поставленої мети [6, с. 25] 

Господарський 

механізм 

 

 

система основних форм, методів і важелів 

використання економічних законів, вирішення 

суперечностей суспільного способу виробництва, 

реалізації власності, а також всебічного розвитку 

людини й узгодження її інтересів з інтересами 

колективу, класу суспільства [39, Т.1, с. 269] 

Економічний 

механізм 

основна частина господарського механізму, що 

включає економічні методи, способи, форми та 

інструменти впливу на економічні відносини і 

процеси [168, с.188] 

Організаційний 

механізм 

інтеграційний фактор або сукупність факторів, що 

поєднують функціонування всіх автономних 

елементів у рамках цілого [57] 

Механізм 

управління 

спосіб організації управління суспільним 

виробництвом з притаманними йому формами, 

методами, засобами, що відповідають кожній 

історичній епосі і кожному соціально-економічному 

устрою [40, с. 361] 

Організаційно-

економічний 

механізм 

сукупність цілеспрямованих впливів організаційно-

економічного характеру на організацію як відкриту 

соціально-економічну систему чи на процес з метою 

підвищення ефективності процесу (системи) або 

досягнення певного результату [39, с. 39]. 

Рис. 1.6. Дефініції основних понять 

 

Як зазначають у своїй статті О. Савченко та В. Соловйов, деякі автори 

зміст поняття „господарський механізм” розуміють значно ширше, ніж 

„економічний механізм”, який є його частиною [165]. 

У працях Л. Гурвіца (який у 2007 р. отримав Нобелівську премію з 

економіки за „основоположний вклад у теорію економічних механізмів”),        

Д. Норта, М. Олсона економічний механізм розглядається крізь призму 

ефективності встановлених правил (інститутів) в державі, що являють собою 

певний „організаційний скелет”. До них автори відносять: формальні правила 

(закони, регуляторні акти, контракти), неформальні правила (традиції, звичаї, 
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умовності), засоби примусу до виконання формальних правил (контролюючі 

органи) [103]. 

І. Моргачов у своїх працях під організаційно-економічним механізмом 

розуміє „сукупність цілеспрямованих впливів організаційно-економічного 

характеру на організацію як відкриту соціально-економічну систему чи на 

процес з метою підвищення ефективності процесу (системи) або досягнення 

певного результату” [104, с. 39]. 

Організаційно-економічний механізм управління підприємством, за 

визначенням А. Малицького, – це сукупність організаційних і економічних 

важелів (кожному з яких властиві власні форми управлінського впливу), що 

чинять вплив на економічні і організаційні параметри системи управління 

підприємством, що сприяє формуванню та посиленню організаційно-

економічного потенціалу, отриманню конкурентних переваг та ефективності 

діяльності підприємства в цілому [96]. 

Щодо сутності механізму державного регулювання оплати, то О. Івашина 

розглядає його як „систему, призначену для здійснення державного управління 

та досягнення цілей у сфері оплати праці, яка має визначені структуру, моделі, 

методи, важелі, інструменти та інститути впливу на об’єкт управління з 

відповідним правовим, нормативним та інформаційним забезпеченням” [52, с. 

90]. 

Визначаючи структуру механізму управління, більшість авторів бере до 

уваги такі компоненти, як: цілі, принципи і завдання управління, методи, важелі 

та інструменти управління, сфери і функції управління, організаційне, 

інституційне, правове, інформаційне, фінансове та інші забезпечення. У низці 

досліджень [32; 57; 96] зустрічаємо поєднання в механізмі управління трьох 

систем: системи забезпечення, функціональної системи і цільової системи.  

Система забезпечення організаційно-економічного механізму складається, 

на їхню думку, з підсистем правового, ресурсного, нормативно-методичного, 

наукового, технічного, інформаційного забезпечення управління 

підприємством. Організаційно-економічний механізм управління 
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підприємством включає наступні основні функціональні підсистеми: 

планування, організації, мотивації, контролю та регулювання. Цільова система 

організаційно-економічного механізму містить у собі цілі і основні результати 

діяльності підприємства, а також критерії вибору і оцінки досягнення певних 

цілей і результатів діяльності підприємства. Зміст кожної з систем та кількість 

підсистем в кожній з систем організаційно-економічного механізму управління 

підприємством залежить від типу підприємства, сфери і масштабів діяльності, 

ступеня впливу зовнішнього середовища і результатів діяльності підприємства 

та інших факторів [96]. 

На наше переконання, до розуміння та визначення структури 

організаційно-економічного механізму регулювання оплати праці необхідно 

використовувати комплексний (системний) підхід. Відповідно, організаційно-

економічний механізм є вужчим ніж господарський, і, на нашу думку, він є 

частиною господарського механізму у конкретний період розвитку 

національного господарства певної країни, він є динамічною і відкритою 

системою. Тому пропонуємо розглядати організаційно-економічний механізм 

державного регулювання оплати праці як систему принципів, важелів та 

методів управлінського впливу на оплату праці, що діють на основі 

відповідного правового, соціально-економічного, інформаційного та 

інституційного забезпечення і враховують як ринкове, так і договірне 

регулювання оплати праці в Україні. Водночас, необхідно враховувати 

оптимальне співвідношення і поєднання ринкових та державних методів 

регулювання в залежності від рівня організації оплати праці, регіонального та 

галузевого аспектів. 

Основні складові організаційно-економічного механізму державного 

регулювання оплати праці в Україні у нашому розумінні зображені на рис. 1.7. 

Зупинимось детальніше на характеристиці та оцінці ефективності 

функціонування деяких складових цього механізму у сучасній господарській 

системі України. 
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Рис. 1.7. Організаційно-економічний механізм державного регулювання оплати праці в Україні 
Джерело: власна розробка автора
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В Україні правове забезпечення організації оплати праці складають 

різноманітні нормативно-правові акти різних рівнів регулювання, зокрема 

конвенції МОП з питань оплати праці, акти компетентних державних органів – 

ЗУ, КЗпП України, Укази Президента України, постанови КМУ, накази та 

інструкції профільних міністерств, комітетів та відомств України, а також 

накази керівників підприємств, рішення органів місцевого самоврядування та 

колективні угоди і договори тощо. 

У сучасних умовах неможливо розраховувати на успіх у соціально-

трудовій політиці країни, ізолювавшись від світового співтовариства, тому при 

переході до ринку дуже важливим є врахування цінностей, закладених у 

базових міжнародних трудових нормах, рекомендаціях і правилах.  Традиційно 

в Україні склалося так, що діяли досить прогресивні правові норми, які 

визначали принципи трудового права. Це підтверджується прийняттям і 

дотриманням Україною конвенцій МОП, Загальної декларації прав людини, 

нормативно-правових актів Ради Європи та ЄС, Угоди про співробітництво у 

сфері трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів тощо. В 

Україні з 90-х рр. XX ст. також активно працює Міжнародне бюро праці 

(МБП), робота якого має системний характер і базується на найважливіших 

проблемах соціальної політики.  

Серед основних міжнародних документів з питань регулювання оплати 

праці відзначимо Конвенцію МОП № 95 „Про захист заробітної плати” 1949 р., 

та Конвенцію МОП № 131 „Про мінімальну зарплату” [70; 72].   

Загалом Україна ратифікувала 54 конвенції МОП, з них 46 – чинні, у тім 

числі всі фундаментальні конвенції. За роки незалежності Україною 

ратифіковано 10 конвенцій. З початку 90-х рр. XX ст. в Україні розпочало 

роботу Бюро статистики МОП, яке спрямоване на реформування статистики 

праці, формування інформаційної системи ринку праці на національному та 

місцевому рівнях. Допомога була надана Міністерству статистики України, 

Мінпраці України, Державному центру зайнятості. 
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Однак низка положень українського законодавства у сфері регулювання 

оплати праці, практика застосування їх у деяких аспектах не відповідає нормам 

міжнародного трудового права, дія яких поширюється на Україну. Наприклад, 

це стосується досить поширеної у роки кризи практики виплат заробітної плати 

у натуральній формі і затримок виплати зарплати.  

На національному рівні базовими документами правового регулювання 

оплати праці працівників підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності й видів діяльності є ЗУ „Про оплату праці”; КЗпП України; 

Податковий кодекс України; ЗУ „Про колективні договори і угоди”, ЗУ „Про 

збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування”; Постанова КМУ „Про оплату праці працівників на основі Єдиної 

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 

закладів та  організацій  окремих галузей бюджетної сфери” та ін. 

Якщо здійснити порівняльну оцінку змісту основних загальнодержавних 

нормативно-правових документів у сфері регулювання оплати праці, то 

очевидними є певні їхні недоліки. Зокрема, як правильно зазначає у своїй статті 

Л. Шульгінова, ст. 6  ЗУ „Про оплату праці” визначає, що „основою 

формування заробітної плати є тарифна система”, а оскільки мінімальну 

зарплату, яка покладена в основу тарифної сітки, встановлює держава фактично 

одноосібно, то вся колективно договірна система формування зарплати набуває 

значною мірою формального характеру [208, с. 6]. Водночас ЗУ „Про 

колективні договори і угоди” передбачає можливість формування заробітної 

плати шляхом переговорів та укладання угод між соціальними партнерами на 

різних рівнях. Крім того, саме колективно-договірне регулювання оплати праці 

є найважливішою складовою системи соціального партнерства, становлення і 

розвиток якої є результатом об’єктивних реалій сучасних соціально-трудових 

відносин у суспільстві. 

В цілому, ми підтримуємо думку тих дослідників, які зазначають, що 

нормативно-правова база регулювання оплати праці в Україні відповідає 

міжнародним стандартам, проте вона не гарантує захищеності заробітної плати 



59 

працівника, оскільки досі ще не прийнятий новий Трудовий кодекс України та 

низка інших Законів, які б ефективніше захищали право найманих працівників 

на оплату праці. 

До основних складових соціально-економічного забезпечення відносимо 

показники межі малозабезпеченості, прожиткового мінімум, особливості 

національної політики зайнятості населення, частку заробітної плати у 

видатках бюджетів різних рівнів, стан соціально-демографічної ситуації в 

країні в цілому тощо. 

Межа малозабезпеченості – це величина середньодушового 

сукупного доходу, який забезпечує можливість непрацездатному 

громадянинові споживання товарів і послуг на мінімальному рівні, 

встановленому законодавством [151, ст.1]. Прожитковий мінімум – це вартісна 

величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму 

людини, збереження його здоров’я набору продуктів харчування, а також 

мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, 

необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб 

особистості [146]. Їхні розміри на одну особу, а також окремо для тих, хто 

відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, за 

поданням КМУ щорічно затверджується ВРУ до початку розгляду Державного 

бюджету України і періодично переглядається відповідно до зростання індексу 

споживчих цін разом з уточненням показників Державного бюджету України та 

публікується в офіційних виданнях. Прожитковий мінімум встановлюється 

КМУ після проведення науково-громадської експертизи сформованих наборів: 

набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг. 

З 2010 р. в Україні розмір мінімальної заробітної плати почав відповідати 

рівню прожиткового мінімуму і у 2013 р. склав 1218 грн. для працездатних осіб, 

що є недостатнім для нормального відтворення робочої сили. В основі 

методики розрахунку величини прожиткового мінімуму закладений 

нормативний метод, який в сучасних умовах потребує змістовного 

переосмислення і зміни. Відповідно до ЗУ „Про прожитковий мінімум” набори 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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мають перезатверджуватися кожні п’ять років, проте й до сьогодні в Україні 

використовуються набори, затверджені у 2000 р., що звичайно ж не враховує 

життєво необхідні потреби сучасної людини, а норми споживання є значно 

нижчими порівняно із нормативами, рекомендованими МОЗ України (див. табл. 

1.1). 

Таблиця 1.1  

Норми споживання продуктів харчування населенням України [61, с. 23] 

Продукти Раціональні 

норми 

споживання, 

рекомендовані 

Українським НДІ 

гігієни 

харчування МОЗ, 

кг на рік 

Споживчий 

кошик,  

кг на рік 

Різниця, % 

М'ясо та м’ясопродукти (у 

перерахунку на м'ясо, включаючи сало 

й субпродукти) 

83 53 36,1 

Молоко та молочні продукти (у 

перерахунку на молоко) 

380 148,5 60,9 

Яйця (шт.) 290 220 24,1 

Риба та рибопродукти 20 13 35 

Цукор, кондитерські вироби 38 37 2,6 

Олія рослинна всіх видів 13 7,1 45,4 

Картопля 124 95 23,4 

Городина та баштанні культури 161 110 31,7 

Фрукти, ягоди та виноград 90 64 28,9 

Хлібні продукти (хліб, макаронні 

вироби у перерахунку на борошно, 

крупа, бобові) 

101 123,4 22,2  

(понад 

норму) 

 

Величина прожиткового мінімуму використовується як державний 

соціальний стандарт застосовується для загальної оцінки рівня життя в Україні, 

що є основою для реалізації соціальної політики та розроблення окремих 

державних соціальних програм, встановлення розмірів мінімальної заробітної 

плати та мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, 

встановлення величини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян тощо. 

Важливим елементом і передумовою соціально-економічного 

забезпечення державного регулювання оплати праці є демографічна складова. 

За останні роки динаміка чисельності населення, народжуваності та смертності 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BC_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD
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в Україні свідчить про наявність негативних тенденцій, період з 1990-2010 рр. 

вважається періодом глибокої соціально-демографічної кризи. Також, згідно з 

даними Державної служби статистики України за період з 2000 р. по 2013 р. 

рівень економічної активності населення у віці 15-70 років зріс з 63,2% до 

65,0%, рівень зайнятості населення зріс з 55,8% до 60,3%, а рівень безробіття 

скоротився з 11,6% до 7,2% [118]. Все це має враховуватись державою у 

процесі організаційно-економічного регулювання оплати праці. 

Інформаційне забезпечення у механізмі регулювання оплати праці 

складають насамперед різного роду науково-методичні матеріали щодо 

організації оплати праці, довідники кваліфікаційних характеристик професій 

працівників, основні форми статистичної звітності, які подають підприємства і 

організації в органи Державної служби статистики України; фінансова 

звітність, галузеві і міжгалузеві довідники, аналітичні дослідження і публікації 

з проблем ринку праці і оплати праці тощо. 

 Розкриваючи сутність інституційного забезпечення механізму 

регулювання оплати праці, зазначимо, що проблемними залишаються питання 

розподілу компетенції державних органів з питань регулювання оплати праці. 

Насамперед треба визначити основних суб’єктів цього регулювання в Україні. 

Згідно із ст. 5 ЗУ „Про оплату праці”, суб’єктами організації оплати праці є: 

органи державної влади та місцевого самоврядування; власники, об’єднання 

власників або їх представницькі органи; професійні спілки, об’єднання 

професійних спілок або їх представницькі органи; працівники [152]. Проте, такі 

суб’єкти як власники, їх об’єднання або їх представницькі органи; професійні 

спілки, їх об’єднання або представницькі органи; працівники, на нашу думку, є 

також суб’єктами колективно-договірного регулювання оплати праці, яке ми 

розглядали у нашому дослідженні. Тому тут зупинимося суто на оцінці 

компетенції органів державної влади та місцевого самоврядування. 

До компетенції Верховної Ради України (ВРУ) у сфері оплати праці 

належить визначення „засад регулювання праці” виключно законами України 

(73, п. 6, ст. 92). Окремі автори вважають, що „засади регулювання праці – це 
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набагато вужче, ніж навіть прийняття КЗпП та ЗУ „Про оплату праці”, оскільки 

в названих актах містяться чисельні норми, які до засад ніяк не віднесеш”[164].  

Ширші повноваження Конституція надає КМУ. Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 116, 

ч. 1 ст. 117 Конституції України, КМУ забезпечує проведення політики у 

сферах праці і має право видавати постанови і розпорядження, які є 

обов’язковими до виконання. Деякі науковці роблять висновок, що розподіл 

повноважень щодо державного регулювання оплати праці, який випливає з 

Конституції, робить помітний ухил у бік підзаконного регулювання 

відповідних відносин, що не може бути визнано у правовій державі. Із таким 

висновком важко не погодитися, оскільки прийняття законів – функція ВРУ, а 

КМУ вправі здійснювати правотворчість у тих межах, у яких таке право надано 

йому Конституцією.  

Що стосується Міністерства праці і соціальної політики, то відповідно до 

Положення про Міністерство праці і соціальної політики України, 

затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 389 / 2011 

одним із його основних завдань є формування і реалізація державної політики 

стосовно визначення державних соціальних гарантій щодо прав громадян на 

працю, оплату праці, а також щодо нормування та стимулювання праці, 

професійної кваліфікації робіт і професій, умов праці. Крім того, Міністерство 

соціальної політики затверджує умови і розміри оплати праці працівників 

окремих установ і організацій, які фінансуються з бюджету. Державна інспекція 

України з питань праці здійснює державний нагляд та контроль за додержанням 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду 

діяльності, господарювання, фізичними особами, які використовують найману 

працю та працю фізичних осіб, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі – 

роботодавці) законодавства про працю з питань трудових відносин, робочого 

часу та часу відпочинку, нормування праці, оплати праці, надання гарантій і 

компенсацій, пільг для працівників, які поєднують роботу з навчанням тощо 

[128].  
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Інші центральні органи виконавчої влади досить широко практикують 

видання нормативних актів щодо оплати праці. Як вказують дослідники, аналіз 

положень про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 

дозволяє наголосити, що така практика в окремих випадках не має законодавчої 

основи. На думку науковців, причини неузгодженості та неврегульованості 

повноважень державних органів із питань оплати праці мають давні витоки, які 

лежать у площині розмежування регулювання приватних та публічних 

відносин.  

Повноваження державних органів на видання публічно-правових актів є 

завжди більш широкими (вони безпосередньо випливають із повноваження 

здійснювати державну політику у відповідній галузі чи сфері), ніж їх 

повноваження регулювати відносини між роботодавцями та працівниками 

щодо заробітної плати. Необхідно чітко окреслити повноваження держави як 

носія публічної влади в особі уповноважених органів у сфері оплати праці: вона 

встановлює державні гарантії прав працівників, здійснює нагляд і контроль за 

додержанням законодавства у цій сфері, визначає правові засади договірного 

регулювання. У той же час держава визначається учасником соціального 

діалогу при укладенні колективних угод усіх рівнів із відповідними правами та 

обов’язками. Виникла необхідність визначити основні повноваження держави в 

регулюванні оплати праці та законодавчо закріпити їх у проекті Трудового 

кодексу України.  

Прикладом неврегульованості означених прав та обов’язків є роль 

держави при укладанні Генеральної угоди між КМУ, всеукраїнськими 

об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими 

профспілками і профоб’єднаннями.  

Для дослідження правового регулювання оплати праці необхідно 

визначити межі такого регулювання. І. Зуб зазначив, що особливість 

державного регулювання оплати праці полягає в тому, що оплата праці 

проводиться не безпосередньо за рахунок державних коштів (крім бюджетних 
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організацій), а на підставі єдиної державної політики [164]. Згідно зі ст. 8 ЗУ 

„Про оплату праці”, формами державного регулювання оплати праці є:  

– встановлення розміру мінімальної заробітної плати; 

– інших норм і гарантій у сфері оплати праці; 

– встановлення умов та розмірів оплати праці керівників підприємств, 

заснованих на державній, комунальній власності; 

– умов та розмірів оплати праці працівників підприємств, установ та 

організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету; 

– регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів 

згідно з переліком, що визначається КМУ; 

– оподаткування доходів працівників [152].  

Ю. Лігум, Г. Куліков, В. Лагутін перші п’ять форм відносять до прямих 

методів державного регулювання, а останній – до непрямих. Крім того, до 

нього додають ще й інноваційні та інвестиційні методи; ціноутворення; 

антимонопольні та антиінфляційні заходи; організація перспективних наукових 

досліджень тощо [90]. На нашу думку, безпосереднє встановлення визначних 

кількісних параметрів і норм заробітної плати, що є обов’язковими для 

підприємств незалежно від форм власності й господарювання. Непрямі методи 

опосередковано впливають на рівень, структуру, диференціацію й динаміку 

змін заробітної плати, вони реалізуються через визначення загальної 

економічної стратегії, пріоритетів соціальної політики. Особливості 

економічного розвитку та відсутність політичної стабільності в Україні, 

невеликий історичний період розбудови Української держави не дають змогу у 

найближчій перспективі взагалі відмовитись від прямих методів державного 

регулювання [13, с. 114-118].  

У механізмі державного регулювання заробітної плати основним сьогодні 

важелем впливу та відповідною вихідною базою регулювання є встановлення її 

мінімального розміру. Рекомендація МОП проголошує, що основною метою 

встановлення мінімальної заробітної плати має бути надання особам, які 

працюють за наймом, необхідного соціального захисту щодо мінімально 
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допустимих рівнів заробітної плати.  

Відповідно до ст. 3 ЗУ „Про оплату праці”, мінімальна заробітна плата 

(МЗП) – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, 

некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану 

працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). До 

мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні 

та компенсаційні виплати [152].  

У проекті нового Трудового кодексу України визначення МЗП є 

аналогічним зазначеному, проте також передбачає, що вона має „забезпечувати 

достатній життєвий рівень для працівника” [157, ст. 219]. 

У ст. 3 Конвенції МОП № 131 про встановлення МЗП з особливим 

урахуванням країн, що розвиваються визначено, що фактори, які потрібно 

враховувати під час визначення її рівня, включають, наскільки це можливо й 

прийнятно стосовно національної практики та умов:  

а) потреби працівників та їхніх сімей з урахуванням загального рівня 

заробітної плати в країні, прожиткового мінімуму, допомоги з соціального  

забезпечення  та  порівняльного  життєвого рівня інших соціальних груп; 

б) економічні фактори, у тім числі необхідні умови економічного розвитку, 

рівень продуктивності й бажаність досягнення та підтримання високого рівня 

зайнятості [70, ст. 3]. 

МЗП є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території 

України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних 

осіб, які використовують працю найманих працівників [152, ст. 3]. Розмір МЗП 

визначається з урахуванням: вартісної величини мінімального споживчого 

бюджету з поступовим зближенням рівнів цих показників у міру стабілізації та 

розвитку економіки країни; загального рівня середньої заробітної плати; 

продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов. 

Відповідно до ст. 9 ЗУ „Про оплату праці” МЗП встановлюється у розмірі 

не нижчому від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Як видно із 

таблиці 1.3 до 2009 р. МЗП завжди була нижчою за встановлений прожитковий 
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мінімум, незважаючи на те, що відповідна норма Закону введена з 2007 р. 

Закон передбачає також необхідність перегляду МЗП залежно від 

зростання індексу цін на споживчі товари і тарифів на послуги за угодою сторін 

колективних переговорів. Таким чином, розмір МЗП може бути підвищений на 

договірному рівні. Розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної 

плати, що забезпечить належний соціальний захист кожного громадянина 

України у період фінансово-економічної кризи, встановлений ЗУ „Про 

встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати” [146]. 

Розмір МЗП встановлюється ВРУ за поданням КМУ, як правило, один раз 

на рік при затвердженні Державного бюджету України з урахуванням 

пропозицій, вироблених шляхом переговорів, представників професійних 

спілок, власників або уповноважених ними органів, які об’єдналися для 

ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди (див. табл. 1.2).  

Встановлений рівень МЗП використовується на підставі відповідних 

нормативно-правових документів застосовується у багатьох сферах та напрямах 

економіко-правового регулювання в Україні, зокрема вона виконує роль 

базового рівня, а також використовується як еталон для соціального 

забезпечення громадян. Детальніше випадки використання рівня мінімальної 

заробітної плати в Україні розглядаються у публікаціях автора [42; 179; 185; 

189] (додаток Л). 

До державних норм і гарантій у сфері оплати праці в Україні належать 

також норми оплати праці за особливі види робіт та особливий режим чи з 

інших причин, передбачених статтями 106 – 108, 118 – 126 КЗпП [62]. Норми і 

гарантії у сфері оплати праці встановлюються КЗпП України, ЗУ „Про оплату 

праці” та іншими актами законодавства України та є мінімальними державними 

гарантіями.  

Державні норми і гарантії в оплаті праці встановлюються за роботу у 

понаднормований час; у святкові неробочі та вихідні дні; за час простою під час 

виготовлення продукції, що виявилася браком не з вини працівника; гарантії та 
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компенсації працівникам у випадку переїзду на роботу до іншої місцевості, 

службових відряджень, роботи у польових умовах тощо. 

Таблиця 1.2 

Розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму 

 в Україні у 2000-2013 рр. 
(станом на грудень відповідного року, грн) 

 Мінімальна заробітна 

плата 

Прожитковий мінімум для 

працездатних осіб 

2000 118 287,63 

2001 118 331,05 

2002 165 365 

2003 205 365 

2004 237 386,73 

2005 332 453 

2006 400 505 

2007 460 568 

2008 605 669 

2009 744 669 

2010 922 922 

2011 1004 1004 

2012 1134 1134 

2013 1218 1218 
Джерело: автор склав на основі ЗУ „Про Державний бюджет України” за відповідні роки 

 

Держава визначає норми і гарантії в оплаті праці: працівників, молодших 

18 років за скороченої тривалості їх щоденної роботи тощо; гарантії для 

працівників щодо оплати щорічних відпусток; за час виконання державних 

обов’язків; для тих, хто направляється для підвищення кваліфікації, на 

обстеження в медичний заклад; переведених за станом здоров’я на легшу 

нижчеоплачувану роботу; переведених тимчасово на іншу роботу у зв’язку з 

виробничою необхідністю; для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 

трьох років, переведених на легшу роботу; під час виробничого навчання різних 

форм, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям; для донорів тощо 

[62].  

Заробітна плата повинна виплачуватися працівникам регулярно у робочі 

дні у терміни, встановлені у колективному договорі, але не рідше двох разів на 

місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. 

Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої 
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установленої Законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена 

умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від 

форми власності чи громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності, 

передбачає кримінальну відповідальність [62]. Однак за умов глибокої 

економічної кризи, інфляції, нерішучості ринкових перетворень найкращі 

закони можуть лише проголосити, але не можуть забезпечити вирішення 

економічних проблем, однією з найважливіших серед яких є гідна праці 

людини заробітна плата.  

Оподаткування має великий вплив на розвиток економіки, перерозподіл 

доходів, створює регулюючі процеси існування держави. Основні податкові 

надходження здійснюються за рахунок доходів та прибутків саме суспільства, 

одним з яких виступає заробітна плата. Є два види оподаткування заробітної 

плати: перший – нарахування на заробітну плату; другий – утримання із 

заробітної плати. Нарахування на заробітну плату здійснюють і сплачують за 

рахунок роботодавця (підприємства, організації тощо). Роботодавець при 

нарахуванні заробітної плати працівнику повинен одночасно нараховувати 

єдиний соціальний внесок. Утримання із заробітної плати нараховує і сплачує 

роботодавець, але здійснює за рахунок працівника. Отже, заробітна плата, яку 

отримає працівник, буде дорівнювати нарахованій заробітній платі, зменшеній 

на суму утримань. 

Відповідно до п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу України, об’єктом 

оподаткування платника податку (як резидента, так і нерезидента) є, зокрема 

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, який складається із суми 

оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого 

звітного податкового місяця [125]. 

Підпунктом 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу встановлено, що 

доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку 

відповідно до умов трудового договору (контракту), включаються до складу 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку і є 

базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб. 
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Рис.1.8. Схема оподаткування фонду оплати праці [163] 

 

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування 

визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до 

накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов’язкових 

страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону 

сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму 

податкової соціальної пільги за її наявності (125, ст. 164). 

Окремо доцільно зазначити, що ст. 1 ЗУ „Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” встановлено 

максимальну величину бази нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (суми доходу 

застрахованої особи), яка дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб (максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачується 

єдиний соціальний внесок у 2014 р. становить 20 706 грн. (1218 грн *17)). 
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Відповідно до п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу ставка податку 

становить 15% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, 

наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2-167.5 цієї статті), у тім 

числі, але не виключно, у формі заробітної плати, інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються 

(виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за 

цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову 

лотерею, виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри. 

Якщо база оподаткування, визначена з урахуванням норм п. 164.6 ст. 164 

Податкового кодексу щодо зазначених доходів, у календарному місяці 

перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення 

застосовується ставка 17%. 

КЗпПУ (ст. 128) передбачає обмеження розміру відрахувань із заробітної 

плати, а саме: 

- при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не 

може перевищувати 20%, а у випадках, окремо передбачених законодавством 

України, – 50% заробітної плати, яка належить до виплати працівникові; 

- при відрахуванні із заробітної плати за кількома виконавчими документами 

за працівником у будь-якому разі повинно бути збережено 50% заробітку [62]. 

Як відомо, мінімальний рівень оплати праці для країн перехідної 

економіки за вимогами Європейської соціальної хартії складає $ 3 за годину. 

Тобто для України мінімальний рівень оплати праці повинен складати не нижче 

4 тис. грн. При цьому відсоток відрахувань до державного бюджету може 

складати 15-17%, при незмінній абсолютній величині, що відповідає рівню 

відрахувань у країнах з ринковою економікою [177]. 

З 1 жовтня 2013 р. сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування здійснюється на рахунки Міністерства доходів 

і зборів, відкриті в органах Державної казначейської служби для зарахування 

єдиного внеску [149]. 
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Здійснивши підрахунки бачимо, щоб отримати на руки 1 грн., 

роботодавець і працівник мають віддати державі 67 копійок. Відповідно, щоб 

співробітник отримав офіційну зарплату у розмірі 10 тис. грн., роботодавець 

повинен витратити 16 тис. 786 грн. [80]. Таке навантаження на фонд опати 

праці не сприяє зменшенню „тіньового” сектору, а це десятки мільярдів 

гривень за межами державного бюджету, які не приймають участі у розвитку 

життєдіяльності держави і суспільства. Очевидно, що виплата так званих 

„зарплат у конвертах” не дає можливості підвищити рівень життя і 

платоспроможності громадян.  

Для забезпечення високої ефективності виробництва, що є основою 

конкурентоспроможності підприємництва в ринкових умовах, вкрай важливо 

оптимізувати витрачання всіх видів задіяних ресурсів: живої та уречевленої 

праці (робочого часу, сировини, матеріалів, енергії, обладнання тощо). Першим 

кроком на шляху до оптимізації витрачання ресурсів є нормування, тобто 

науково обґрунтоване визначення кількості ресурсів, об’єктивно необхідних 

для ефективного підприємництва за наявного рівня розвитку продуктивних сил. 

У ринкових умовах науково обґрунтоване нормування праці стає одним з 

найдієвіших засобів забезпечення конкурентоспроможності підприємства, 

оскільки сприяє скороченню затрат праці, економії коштів на оплату праці, а 

отже, – зниженню собівартості продукції і підвищенню ефективності 

господарювання. 

Ще одним методом в організаційно-економічному механізмі регулювання 

оплати праці є індексація грошових доходів населення, яка проводиться у разі, 

коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який 

встановлюється у розмірі 101 відсотка. Обчислення індексу споживчих цін для 

проведення індексації грошових доходів населення здійснюється наростаючим 

підсумком, починаючи з березня 2003 р. згідно ЗУ „Про індексацію грошових 

доходів населення” [149]. Для проведення подальшої індексації грошових 

доходів населення обчислення індексу споживчих цін починається за місяцем, у 

якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації. Індексації підлягають 
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грошові доходи громадян, одержані у гривнях на території України, які не 

мають разового характеру, серед них: пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, 

підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на 

прожиття, державної допомоги та компенсаційних виплат); стипендії; оплата 

праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому 

виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними 

ставками (окладами) і відрядними розцінками; доплати, надбавки, премії, 

гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші 

компенсаційні виплати, що мають постійний характер. 

У системі індексації важливим елементом є поріг, що являє собою індекс 

споживчих цін, у разі досягнення якого заробітна плата підвищується. 

Наприклад, порогом індексації, коли вона проводилася автоматично, в Італії 

було визначено 1%, в Бельгії – з  2%. В Україні цей поріг був установлений на 

рівні 5%. З урахуванням досвіду розвинених країн поріг індексації у міру 

фінансової стабілізації необхідно установлювати на більш низькому рівні (44, 

с.151). 

Посилення ролі держави у регулюванні оплати праці, як стверджує у 

своїх дослідженнях А. Колот, має здійснюватись за такими напрямами: 

1) узгодження складових економічної політики, включаючи структурну, 

цінову, податкову, зовнішньоекономічну тощо і реалізація заходів, 

спрямованих на посилення соціальної ефективності реформ, на зростання 

заробітної плати одночасно з реформуванням інших складових механізму 

господарювання; 

2) формування сучасного повноцінного ринку праці і використання 

ринкового саморегулювання  як важливої складової впливу на параметри 

заробітної плати; 

3) підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади у реалізації 

законодавчо визначених повноважень щодо встановлення умов і розмірів 

оплати праці; 

4) законодавче забезпечення розвитку соціального партнерства; 
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5) активізація діяльності органів державної виконавчої влади і місцевого 

самоврядування як суб’єктів соціального партнерства у формування угод 

на національному, галузевому, регіональному (територіальному) рівнях; 

6) запровадження додаткових заходів, спрямованих на захист заробітної 

плати; 

7) посилення контролю за дотриманням законодавства щодо оплати праці 

[69]. 

Підсумовуючи наведене вище, робимо висновок, за умов, коли діюча 

тарифна система оплати праці втрачає своє значення, система соціального 

партнерства тільки формується, а механізм узгодження попиту і пропозиції на 

ринку праці практично відсутній, повинна бути забезпечена провідна роль 

держави у реформуванні політики оплати праці і доходів населення. Структура 

організаційно-економічного механізму державного регулювання оплати праці в 

Україні в цілому відповідає ринковим умовам господарювання, проте деякі 

його складові не відповідають сучасним реаліям та вимогам розвитку 

економіки і суспільства. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Як економічне явище заробітна плата виникла коли у суспільстві 

з’явилися роботодавці-власники і наймані працівники. У сучасній економічній 

літературі відсутній єдиний підхід до трактування сутності заробітної плати, 

однак більшість авторів сходяться на думці, що праця однозначно вважається 

фактором виробництва, а заробітна плата – ціною використання праці 

працівника.  

Дискусійним у економічній літературі залишається питання теоретичного 

розмежування заробітної плати і оплати праці. Проблематика нашого 

дослідження пов’язана саме із процесом організації заробітної плати, 

вивченням та вдосконаленням організаційно-економічного механізму її 
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регулювання в господарській системі України, а не лише із методологією 

визначення розміру заробітної плати. Таким чином, у той час як заробітна плата 

ототожнюється із предметом, оплата праці, на наше переконання, є системою 

відносин, механізмів та способів, тобто певним процесом.  

На практиці сутність заробітної плати проявляється у функціях, які вона 

виконує у процесі суспільного відтворення, і які мають економічну, правову та 

соціальну природу. Проте сьогодні в Україні заробітна плата повною мірою не 

виконує жодної із своїх базових функцій. Тому надзвичайно актуальним 

завданням є формування нового механізму організації та регулювання 

заробітної плати і створення ефективного мотиваційного механізму, який має 

ґрунтуватися на поєднанні економічних стимулів і соціальних гарантій. 

Система організації регулювання оплати праці в Україні в сучасних 

умовах поєднує ринкове саморегулювання, колективно-договірне регулювання, 

державне регулювання та встановлення системи оплати праці на рівні 

підприємства. Зважаючи на те, що ринкове саморегулювання на сьогодні не 

здійснюється повною мірою, колективно-договірне регулювання носить 

декларативний характер, а єдина тарифна сітка не відповідає сучасним вимогам 

організації бізнесу, саме держава має стати ефективним регулятором процесів 

оплати праці, забезпечуючи соціальну справедливість і сприяючи формуванню 

ефективного ринкового саморегулювання. 

У нашому розумінні організаційно-економічний механізм державного 

регулювання оплати праці варто розглядати як систему принципів, важелів та 

методів управлінського впливу на оплату праці, що діють на основі 

відповідного правового, соціально-економічного, інформаційного та 

інституційного забезпечення і враховують як ринкове, так і договірне 

регулювання оплати праці в Україні. Водночас, необхідно враховувати 

оптимальне співвідношення і поєднання ринкових та державних методів 

регулювання в залежності від рівня організації оплати праці, регіонального та 

галузевого аспектів. 

В організаційно-економічному механізмі регулювання заробітної плати 
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основою є встановлення її мінімального розміру. Роль мінімальної зарплати, 

зокрема в нашій країні не вичерпується сферою оплати праці. У багатьох 

нормативно-правових документах, що регулюють відносини у сфері 

соціального забезпечення, адміністративної, кримінальної відповідальності, 

мінімальна зарплата встановлена як еталон для визначення розміру соціальних 

виплат і штрафів, як захід адміністративної та кримінальної відповідальності.  

У сфері оптимізації оподаткування фонду оплати праці варто здійснити 

перехід від виконання податками переважно фіскальних функцій, що 

відбувається на даному етапі у національній економіці, до стимулювальних та 

регулювальних.  

Отже, реформування організаційно-економічного механізму оплати праці в 

Україні потребує комплексного підходу, в основі якого мають бути такі 

завдання як: сприяння виконанню заробітною платою усіх її базових функцій, 

зростання доходів і платоспроможності населення, вдосконалення нормативно-

правового регулювання оплати праці, чітке розмежування повноважень і 

функцій суб’єктів регулювання оплати праці, впорядкування регулюючої 

функції МЗП, зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці, 

вдосконалення тарифного регулювання оплати праці, яке б зменшувало 

міжгалузеву і міжрегіональну диференціацію. 
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РОЗДІЛ 2 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Порівняльно-оціночний аналіз стану оплати праці: регіонально-

галузевий аспект 

 

Процес становлення ринку праці в Україні супроводжується посиленням 

його сегментації. В соціально-економічній структурі працездатного населення 

відбуваються суттєві зрушення, які трансформують практично однорідну 

всезагальну зайнятість дореформеного періоду у сегментований ринок праці. 

Кожний сегмент зайнятого та незайнятого населення відрізняється специфікою 

свого соціального статусу, економічною поведінкою, гарантіями зайнятості, 

рівнем та стабільністю доходів, конкурентоспроможністю і захищеністю ринку 

праці. На посилення сегментації ринку праці на сучасному етапі впливають 

різні чинники, зокрема структурні зміни в економіці, поява альтернативних 

форм господарювання і власності, спад виробництва та зниження життєвих 

стандартів українців. Наслідком цього стало значне розшарування населення, 

його зубожіння, загострення проблеми безробіття. 

На відміну від дуалістичної моделі західних ринків, українському ринку 

праці властива трисекторна модель, яка охоплює: зайнятих в офіційній 

економіці; зайнятих у неофіційній економіці та зайнятих одночасно в офіційній 

та неофіційній економіках. Особливу тривогу викликають соціально вразливі 

сегменти ринку праці, представлені конкурентоспроможними працівниками з 

нестійкою зайнятістю, спадним попитом на послуги праці, низькими та 

нестабільними доходами. Це великий масив прихованих безробітних, яких 

налічується до половини зайнятого населення країни, офіційно безробітні, 

контингенти незайнятого в офіційній економіці населення, доходи яких не 

забезпечують достатнього життєвого рівня. Сектор неформальної зайнятості є 
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вкрай неоднорідний за економічними та соціальними показниками сегмент і 

має такі характерні ознаки: 

– незареєстрованість зайнятості, діяльність тільки на свій власний страх 

і ризик з повною відповідальністю за результати; 

– суперечність з розвитком офіційної економіки, ізольованість, 

некоординованість цих видів діяльності; 

– залежність доходів від ступеня ризику, випадкових обставин, 

відсутність будь-якого соціального захисту. 

Враховуючи можливості вітчизняної статистики, ми можемо говорити і 

аналізувати виключно офіційну зайнятість населення в Україні (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Зайняте населення за видами економічної діяльності в Україні, тис. осіб
 

Вид економічної 

діяльності 

Рік 

2000 2005 2010 2011 2012 
2012 р. у % до 

2000 р. 2010 р. 

Сільське господарство та 

пов’язані з ним галузі 
4367 4005,5 3115,6 3410,3 3506,7 80,3 112,6 

Промисловість 4598,3 4072,4 3461,5 3352,7 3303,6 71,8 95,4 

Будівництво 903,6 941,5 943 924,5 902,2 99,8 95,7 

Діяльність готелів та 

ресторанів; торгівля; 

ремонт 

3121,3 4175,2 4832 4865 4894,1 156,8 101,3 

Діяльність транспорту та 

зв’язку 
1355 1400,5 1389,7 1379,5 1361,3 100,5 98,0 

Фінансова діяльність 166,1 247,9 332,8 350,6 324,3 195,2 97,4 

Операції з нерухомим 

майном 
815,9 966,6 1153,2 1187,5 1202,5 147,4 104,3 

Державне управління 1198,6 1028,9 1223,81 1055,5 1079,41 90,1 88,2 

Освіта 1609,7 1668,2 1688,3 1677,6 1672,9 103,9 99,1 

Охорона здоров’я та 

надання соціальної 

допомоги 

1379,6 1356,6 1341,4 1320,8 1309,9 94,9 97,7 

Інші види економічної 

діяльності 
659,9 816,7 784,7 800,2 797,4 120,8 101,6 

Разом 20175 20680 20266 20324,2 20354,3 100,9 100,4 
Джерело: розрахував автор на основі [133-135] 

 

Згідно статистичних даних наведених у табл. 2.1, бачимо, що показник 

офіційної зайнятості населення, починаючи із 2000 р. залишався практично 

незмінним, зокрема за 12 досліджуваних років він зріс лише на 0,9 %. За цей же 
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період практично вдвічі зросла кількість зайнятих у сфері фінансової 

діяльності. Проте протягом останніх трьох років спостерігається зменшення 

зайнятості у цьому виді економічної діяльності на 2,6%. Безумовно, це є 

наслідком фінансово-економічної кризи, яка зачепила у тому числі й Україну, 

починаючи з кінця 2008 р.  

Як відомо, найменшим чином ця криза стосувалась сфери 

сільськогосподарського виробництва, що відобразилось і на показниках 

зайнятості. Так, якщо врахувати, що за останні 12 років кількість зайнятих у 

сільському господарстві практично кожного року зменшувалась, то протягом 

останніх трьох-чотирьох років ми спостерігали зворотні тенденції, зокрема 

тільки починаючи з 2010 р. кількість зайнятих у сільськогосподарському 

виробництві зросла на 13%. Також бачимо, що у сфері операцій з нерухомістю, 

починаючи із 2000 р. кількість зайнятих зросла на 47,4%. І навіть у післякризові 

роки у цій галузі кількість зайнятих також збільшувалась. Досить позитивною є 

динаміка зменшення фахівців зайнятих у сфері державного управління, 

оскільки починаючи із 2000 р. кількість державних службовців скорочувалась. 

Лише у 2012 р. почався зворотній процес до нарощування кількості працівників 

у сфері державного управління. 

Згідно ЗУ „Про зайнятість населення”, до зайнятого населення належать 

особи, які працюють за наймом на умовах трудового договору (контракту) або 

на інших умовах, передбачених законодавством, особи, які забезпечують себе 

роботою самостійно (у тому числі члени особистих селянських господарств), 

проходять військову чи альтернативну (невійськову) службу, на законних 

підставах працюють за кордоном та які мають доходи від такої зайнятості, а 

також особи, що навчаються за денною формою у загальноосвітніх, 

професійно-технічних та вищих навчальних закладах та поєднують навчання з 

роботою [147, ст.1]. Таким чином, не всі зайняті особи отримують заробітну 

плату і є штатними працівниками. Тому між показником кількості зайнятого 

населення і середньообліковою кількістю штатних працівників є суттєва 

відмінність (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Зайнятість населення та середньооблікова кількість штатних 

працівників в Україні
 

Джерело: розрахував автор на основі [133-135] 

 

Наведені дані на рис. 2.1 свідчать, що починаючи із 2000 р. 

спостерігається суттєвий розрив між кількістю зайнятого населення і 

середньообліковою кількістю штатних працівників. Так, якщо у 2000 р. 

зайнятих в економіці України було трошки більше, ніж 20 млн. осіб, а штатних 

працівників близько 13 млн., то уже у 2012 р. кількість зайнятих залишилась 

практично на такому самому рівні, проте чисельність штатних працівників 

зменшилась майже на 3 млн. осіб. 

Світова економічна наука зменшення кількості зайнятого населення в 

основному пояснює двома чинниками. По-перше, це може бути за рахунок 

підвищення продуктивності праці, що однозначно спричиняє вивільнення 

частини працівників, з іншої сторони це може бути спричинено економічною 

кризою, яка призводить до зменшення попиту на робочу силу та існування 

значної частки неофіційної зайнятості. В Україні за досліджуваний період 

практично до 2008 р. включно спостерігалося економічне зростання. Проте, як і 

у багатьох інших країнах, криза негативно відобразилася на стані виробництва, 

а відповідно й на зайнятості населення. Тобто, починаючи з 2008 р. відбувся 

спад виробництва. Це у свою чергу відобразилось на зменшенні попиту на 

працю. Якщо врахувати ці два чинники, то вони впливали не лише на кількість 
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штатних працівників, які зайняті у різних видах економічної діяльності, а також 

і на рівні оплати праці (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності 

 в Україні, грн.  

Вид діяльності 
Рік 2013 р. до, % 

2000 2005 2011 2012 2013 2 000р. 2 012р. 

Усього 230 806 2633 3026 3265 у 14,2 р.б. 107,9 

Сільське господарство 111 415 1800 2023 2339 у 21 р.б. 115,6 

Промисловість 302 967 3120 3500 3763 у 12,5 р.б. 107,5 

Будівництво 260 894 2251 2491 2702 у 10,4 р.б. 108,5 

Торгівля; ремонт  226 713 2339 2696 3010 у 13,3 р.б. 111,6 

Діяльність готелів та 

ресторанів 
178 566 1777 2057 2249 у 12,6 р.б. 109,3 

Діяльність транспорту 

та зв’язку 
336 1057 3138 3474 3589 у 10,9 р.б. 103,3 

Фінансова та страхова 

діяльність 
560 1980 5377 6012 6275 у 11,2 р.б. 104,4 

Операції з нерухомим 

майном 
278 900 2935 3436 3624 у 13,0 р.б. 105,5 

Державне управління 335 1087 3053 3442 3702 у 11,0 р.б. 107,6 

Освіта 156 641 2081 2527 2700 у 17,3 р.б. 106,8 

Охорона здоров’я та 

надання соціальної 

допомоги 

138 517 1778 2201 2366 у 17,1 р.б. 107,5 

Надання послуг; 

діяльність у сфері 

культури та спорту 

162 620 2380 2964 3286 у 20,3 р.б. 110,9 

Джерело: розрахував автор на основі [133, 136] 

 

Аналіз даних таблиці 2.2 свідчить про суттєве збільшення рівня 

заробітної плати протягом усього досліджуваного періоду. Зокрема найбільше, 

у понад 20 разів, зросла заробітна плата у сфері сільського господарства та 

надання послуг. З іншої сторони, найменше зростала заробітна плата у 

будівництві, транспорті та державному управлінні (ріст у 10 разів). У 

посткризовий період також відбувалось зростання заробітної плати. Якщо в 

цілому по економіці заробітна плата зросла на 7,9%, то у галузі сільського 
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господарства, яке навіть у кризовий час нарощувало обсяги виробництва, 

середній рівень заробітної плати зростав на 15,6%. Також суттєвим є ріст 

заробітної плати за останні 3 роки у сфері торгівлі, ремонту автомобілів, 

побутових виробів, надання послуг, діяльності у сфері культури та спорту. 

Найменше зростав рівень оплати праці у сфері транспорту та зв’язку (на 3%). 

Варто зазначити, що суттєве зростання темпів збільшення заробітної 

плати у сільському господарстві все одно залишає вказану галузь економіки 

найменш оплачуваною діяльністю. У 2013 р. лише робота у сфері готельного і 

ресторанного бізнесу мала менший рівень оплати праці порівняно із аграрним 

виробництвом. Найбільший рівень оплати праці спостерігався у сфері фінансів 

(6275 грн.), який практично у 2 рази перевищує середню заробітну плату по 

Україні.  

Проаналізовані показники зростання рівня заробітної плати не свідчать 

про однозначне збільшення рівня добробуту населення, оскільки офіційна 

статистика показує зростання номінального рівня оплати праці. Реальна 

заробітна плата зростала не такими значними темпами (рис. 2.2). Згідно 

наведеного ми бачимо, що у 2000 р. при зростанні номінальної заробітної плати 

на 30%, реальна заробітна плата навпаки зменшилась на 1%. Проте вже у 2005 

р. намітилась стійка тенденція до зростання як номінальної, так і реальної 

оплати праці. Так, саме у цьому році рівень зростання номінальної заробітної 

плати складав 36,7%, реальної – 20,3%. Надалі, практично до сьогодні, щороку 

в економіці спостерігалось зростання обох показників. Проте особливо 

починаючи із 2009 р. темпи зростання номінальної заробітної плати кожного 

року зменшувались. При цьому реальна заробітна плата зростала приблизно на 

8-10%. Зменшення темпів приросту номінальної і реальної заробітної плати 

насамперед можна пояснити послабленням ділової активності у країні, 

спричиненої рецесією в економіці. 
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Рис. 2.2. Темпи зростання номінальної та реальної заробітної плати в 

Україні у 2000-2013 рр.
 

Джерело: побудував автор на основі [133; 136] 

 

У загальному зростання номінальної заробітної плати в Україні 

відбувалось у всіх галузях економіки і регіонах. Проте більш ґрунтовний аналіз 

свідчить, що у регіональному та галузевому аспектах темпи зростання були 

неоднорідними (табл. 2.3). 

Як бачимо з таблиці 2.3, в середньому рівень оплати праці по економіці 

України, починаючи з 2000 р. до сьогодні, зріс у 14,2 раза. Найменшим 

зростання починаючи з 2000 р. було на півдні та сході України (на 12, 6 і 13,4 

разів відповідно). З іншої сторони, за досліджуваний період найсуттєвіше 

заробітна плата збільшилась у Західній Україні. В посткризовий період 

спостерігалась практично однакова тенденція до зростання. Слід відзначити, 

що найменше протягом останніх декількох років зростала номінальна заробітна 

плата у центральних областях, лише на 6,8%, в той час, як в середньому по 

Україні – на 7,9%. 

Як було сказано, протягом останніх 12 років, темпи зростання оплати 

праці практично у всіх регіонах були на однаковому рівні, проте в галузево-

регіональному аспекті вказані тенденції не є на стільки рівномірними. Саме 

тому, детальніше проаналізуємо динаміку зміни заробітної плати у найбільш 
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суттєвіших видах діяльності, зокрема у промисловості, сільському господарстві 

та бюджетній сфері (табл. 2.4). 

Таблиця 2.3 

Регіональні відмінності у рівнях середньомісячної заробітної плати в 

Україні у 2000-2013 рр., грн.
 

Рік 

Регіон у серед-

ньому 

по 

Україні 
Захід Центр Схід Північ Південь 

2000 165,9 199,4 251,3 194,0 231,3 230,0 

2005 641,3 706,8 842,0 669,5 749,3 806,0 

2010 1822,9 1980,6 2293,3 1914,3 2022,0 2239,0 

2011 2082,8 2322,8 2737,3 2737,3 2353,0 2633,0 

2012 2415,1 2671,2 3113,0 2584,3 2679,5 3026,0 

2013 2616,1 2853,0 3355,7 2779,5 2911,8 3265,0 

2
0
1
3

 р
. 
 

д
о

, 
%

 2000 р. у 15,8 р.б. у 14,3 р.б. у 13,4 р.б. у 14,3 р.б. у 12,6 р.б у 14,2 р.б. 

2012 р. 108,3 106,8 107,8 107,5 108,6 107,9 

Джерело: розрахував автор на основі [133-136] 

 

З даних таблиці 2.4 спостерігаємо, динаміка зростання заробітної плати у 

регіональному аспекті була практично на одному й тому самому рівні. Подібну 

ситуацію спостерігаємо також і у бюджетній сфері, що цілком логічно, оскільки 

працівники, які зайняті у державних установах отримують приблизно 

однаковий рівень оплати праці незалежно від регіону, в якому вони працюють. 

Однак достатньо відмінною є динаміка зростання середньомісячної заробітної 

плати у сільському господарстві. Зокрема якщо на півдні України починаючи з 

2010 р. до 2012 р. заробітна плата працівників зайнятих у 

сільськогосподарському виробництві збільшилась на 32%, то у західних 

областях у цій же галузі економіки заробітна плата збільшилась на 52%. Це 
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відповідно і вплинуло на те, що темпи зростання заробітної плати найбільш 

відчутно зростали саме у західноукраїнських регіонах.  

Таблиця 2.4 

Регіональні відмінності у середньомісячній заробітній платі за окремими  

видами економічної діяльності в Україні, грн. 

Вид економічної 

діяльності 
Рік Україна 

Регіон 

Захід Центр Схід Північ Південь 

Середньомісячна 

заробітна плата 

штатних працівників 

2010 2239 978 1588 1312 923 1700 

2011 2633 1127 1836 1545 1545 1964 

2012 3026 1301 2119 1786 1211 2275 

2012 р. до 

2010 р., % 
135,1 133,1 133,4 136,1 131,2 133,8 

у тому числі у: 

 

- промисловості 

2010 2580 2040 2379 2661 2207 2366 

2011 3120 2315 2787 3273 2635 2874 

2012 3500 2726 3141 3646 2971 3259 

2012 р. до 

2010 р., % 
135,7 133,6 132,0 137,0 134,6 137,7 

-  сільському 

господарстві 

2010 1410 1218 1462 1574 1343 1366 

2011 1801 1556 1876 1906 1435 1656 

2012 2023 1850 2127 2101 1997 1813 

2012 р. до 

2010 р., % 
143,5 152,0 145,5 133,5 148,7 132,8 

-  бюджетній сфері 

2010 1917 1757 1773 1849 1808 1825 

2011 2099 1903 1944 2027 1973 2011 

2012 2541 2316 2368 2464 2394 2423 

2012 р. до 

2010 р., % 
132,6 131,8 133,6 133,3 132,4 132,8 

Джерело: розрахував автор на основі [135] 

 

Враховуючи, що у регіональному аспекті середній рівень заробітної плати 

достатньо диференційований, доцільним є аналіз структури працівників за 

розміром оплати праці за регіонами України (рис. 2.3). З рисунку видно, що 

четверта частина працівників в Україні отримує заробітну плату станом на 

грудень 2012 р. на рівні меншому за 1500 грн. Аналогічним є названий 

показник і у центральних областях України. Проте, за винятком східних 

регіонів, де частка працівників, що отримують заробітну плату менше за 1500 

грн. є на рівні 21,8%, у всіх інших областях ця частка становить значно більше, 

що є вкрай негативним явищем. Адже це свідчить, що приблизно четверта 
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частина працездатного населення, що є штатними працівниками, отримують 

дохід на рівні мінімальних соціальних стандартів.  
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Рис. 2.3. Структура працівників за розміром оплати праці у регіонах 

України (станом на грудень 2012 р.)
 

Джерело: розрахував автор на основі [135] 

 

Проте ми бачимо, що у середньому по Україні 14% працівників 

отримують зарплату вищу за 5000 грн., що є достатньо позитивним явищем. В 

той же час у східних регіонах майже 16% працюючих громадян отримують 

заробітну плату на вказаному рівні. З іншої сторони, у західних областях лише 

7,9% працівників мають зарплату більшу за 5000 грн. і лише 7,15 % на рівні від 

4 до 5 тис. грн. Саме через те, що більшість зайнятих у західних областях мають 

заробітну плату практично на рівні мінімальної заробітної плати, у цих регіонах 

рівень заробітної плати є найнижчим в Україні. Це обумовлено тим, що у 

західних областях дуже багато працівників задіяних на власних приватних 

підприємствах, або на малих приватних підприємствах, в яких дуже часто 

власники встановлюють офіційну заробітну плату на рівні мінімальної 

заробітної плати. В той же час на сході України переважна більшість 
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працівників зайнята у великих промислових підприємствах, де рівень тінізації 

зайнятості є значно меншим. Відповідно, там є більш прозора система оплати 

праці. 

У більшості розвинених країн світу заробітна плата оцінюється не у 

місячному, а у погодинному еквіваленті. Погодинний розмір заробітної плати 

вираховується із розміру зарплати на місяць та середньомісячної норми 

тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні. Враховуючи, що в 

Україні значна частина працівників зайнята на неповний посадовий оклад, а 

лише частково, доцільніше буде проаналізувати рівень заробітної плати не за 

відпрацьований місяць, а за відпрацьовану годину (табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Оплата праці працівників за одну відпрацьовану годину у регіональному 

розподілі України
 

Регіон 

Рік 
2012 р. 

до 

2010 р., 

% 

2010 2011 2012 

грн. 

у % до 

середнього 

по Україні 

грн. 

у % до 

середнього 

по Україні 

грн. 

у % до 

середнього 

по Україні 

Захід 12,59 84,4 14,20 82,1 16,45 82,9 130,7 

Центр 13,14 88,2 15,24 88,1 17,48 88,2 133,0 

Схід 15,15 101,6 17,89 103,4 20,34 102,6 134,3 

Північ 12,95 86,9 14,99 86,6 17,16 86,5 132,5 

Південь 13,36 89,6 15,33 88,6 17,51 88,3 131,1 

Разом по 

Україні 
14,91 100,0 17,3 100,0 19,83 100,0 133,0 

Джерело: розрахував автор на основі [135] 

 

Наведені у табл. 2.5 розрахунки свідчать, що рівень погодинної оплати 

праці є найвищим у східних областях. Він суттєво відрізняється від показників 

в усіх інших регіонах. Зокрема станом на 2012 р. погодинна оплата праці на 

сході України була понад 20 грн., у західних областях лише 16,45 грн. В інших 

регіонах України цей показник зберігався на рівні близько 17,50 грн. Варто 

зазначити, що вказана різниця ще більше поглиблюється, оскільки за останні 
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досліджувані 3 роки, починаючи з 2010 р., рівень погодинної оплати праці 

зростав найменшими темпами у західних областях (на 30,7%) і найбільше у 

східних областях – на 34,3%. Таким чином, можна стверджувати, якщо подібна 

тенденція буде зберігатись, то згодом рівень погодинної оплати праці на сході 

порівняно з іншими областями набуде ще більшого розриву. Тому вже сьогодні 

вкрай необхідно прийняття таких управлінських рішень, які забезпечували б 

відповідне зростання погодинної оплати праці в інших регіонах України, 

особливо у західноукраїнських. 

Внаслідок того, що рівень номінальної заробітної плати в Україні 

поступово зростає, змінюється структура розподілу місячної заробітної плати у 

залежності від її розмірів (рис. 2.4). Згідно наведених даних, ми бачимо, що 

досить суттєво, практично на 10% зменшилась частка місячного фонду оплати 

праці в Україні тих працівників, в яких заробітна плата менша 1018 грн. При 

цьому, зростання спостерігаємо практично за всіма іншими категоріями 

працівників. Найбільш суттєвою є частка у місячному фонді оплати праці в 

Україні за рахунок працівників, розмір заробітної плати яких становить більше 

5000 грн. Так, якщо у 2011 р. ця частка становила на рівні 11,1%, то вже станом 

на 2013 р. ця частка з збільшилась на 5,5%. 
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Рис. 2.4. Структурний розподіл місячного фонду оплати праці в Україні в 

залежності від розміру заробітної плати
 

Джерело: розрахував автор на основі [135; 136] 
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Як вже було сказано, рівень заробітної плати відрізняється не лише в 

регіональному, а й у галузевому аспектах. Отже, структуру місячного фонду 

оплати праці доцільно проаналізувати за видами економічної діяльності 

(рис. 2.5).  
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Рис. 2.5. Структура місячного фонду оплати праці в залежності від розміру 

заробітної плати та видів економічної діяльності, 2012 р.
 

Джерело: розрахував автор на основі [135] 

 

Як бачимо у загальній структурі заробітної плати найбільшою (більше 

40%) є частка працівників фінансової сфери, абсолютний рівень заробітної 

плати яких сягає понад 4500 грн. З іншої сторони спостерігаємо, що частка 

місячного фонду оплати праці в Україні, що формується за рахунок працівників 

заробітна плата яких є меншою ніж 2000 грн. становить на рівні понад 40% у 
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сфері послуг, охорони здоров’я, освіти, державного управління, операцій з 

нерухомим майном, діяльності транспорту, будівництва та промисловості. 

Водночас цей показник є на рівні понад 60% у сфері готельного і ресторанного 

бізнесу та сільськогосподарського виробництва. Це означає, що на сьогодні 

залишається достатньо велика частка працівників, які отримують досить 

низький рівень оплати праці, що є вкрай небажаним. Відносно задовільною є 

ситуація у сфері фінансової діяльності та промисловості.  

У структурі доходів населення України важливе значення має заробітна 

плата найманих працівників (рис. 2.6). Як бачимо з рисунка 2.6, близько 50% у 

структурі доходів України займає заробітна плата. При цьому, протягом 

досліджуваного періоду, починаючи із 2005 р. ця частка поступово зростає, 

хоча у 2010 р. відбулось її деяке зменшення. 
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Рис. 2.6. Частка оплати праці у структурі доходів України
 

Джерело: розрахував автор на основі [36; 135] 

 

Відзначимо, що населення формує свій дохід за рахунок різних джерел. 

Традиційно значну частку у цій структурі займає заробітна плата (рис. 2.7).  
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Рис. 2.7. Частка заробітної плати у доходах населення України
 

Джерело: розрахував автор на основі [36; 135] 

 

Наведені дані свідчать, що протягом останнього десятиліття номінальні 

доходи населення суттєво збільшились. Особливо відчутним зростання було 

протягом 2005-2010 рр. В доходах населення майже 30% займає заробітна плата 

(додат. А), і у міру зростання доходів зростає також й абсолютна сума 

заробітної плати. 

Будь-яка розвинена країна намагається максимально збільшити валову 

додану вартість за всіма видами економічної діяльності. Вказане завдання є 

важливим і для всіх галузей економіки України. До сьогодні значну частку у 

цьому показнику становила власне оплата праці найманих працівників 

(табл. 2.6). 

Згідно проведених розрахунків структури валової доданої вартості, 

практично в усіх видах економічної діяльності частка оплати праці найманих 

працівників поступово зростає. Проте, варто відзначити, що у 

сільськогосподарському виробництві цей показник, попри своє незначне 

зростання, лишається на вкрай низькому рівні.  
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Таблиця 2.6 

Структура валової доданої вартості за видами економічної діяльності в 

Україні
 

Вид економічної 

діяльності 
Рік 

Валова 

додана 

вартість 

у т. ч. 

оплата 

праці 

найманих 

працівників 

інші податки, 

пов’язані з 

виробництвом 

валовий 

прибуток, 

змішаний 

доход 

Сільське господарство 

2005 100,0 16,3 1,8 81,9 

2010 100,0 21,0 0,9 78,2 

2011 100,0 20,1 0,8 79,1 

2012 100,0 23,3 1,2 75,5 

Добувна промисловість 

2005 100,0 64,7 1,4 33,9 

2010 100,0 47,4 2,4 50,3 

2011 100,0 43,2 1,4 55,4 

2012 100,0 44,9 1,8 53,3 

Переробна промисловість 

2005 100,0 61,9 3,1 35,1 

2010 100,0 60,4 3,5 36,1 

2011 100,0 66,5 3,6 29,9 

2012 100,0 70,6 3,5 25,9 

Виробництво та 

розподілення 

електроенергії, газу та 

води 

2005 100,0 59,1 1,7 39,2 

2010 100,0 70,2 2,9 26,9 

2011 100,0 68,2 3,1 28,8 

2012 100,0 60,1 2,7 37,2 

Будівництво 

2005 100,0 77,0 1,8 21,1 

2010 100,0 47,1 1,7 51,1 

2011 100,0 53,7 1,7 44,6 

2012 100,0 56,4 3,5 40,1 

Торгівля; ремонт 

автомобілів, побутових 

виробів та предметів 

особистого вжитку 

2005 100,0 37,2 2,8 59,9 

2010 100,0 41,6 2,1 56,3 

2011 100,0 41,6 1,5 56,9 

2012 100,0 44,8 1,9 53,3 

Діяльність транспорту та 

зв’язку 

2005 100,0 49,6 2,2 48,1 

2010 100,0 50,3 2,1 47,6 

2011 100,0 50,7 2,2 47,8 

2012 100,0 57,2 2,6 40,3 

Освіта 

2005 100,0 83,8 0,2 16,0 

2010 100,0 90,8 0,2 9,0 

2011 100,0 91,3 0,2 8,5 

2012 100,0 92,1 0,2 7,8 

Охорона здоров'я та 

надання  соціальної 

допомоги 

2005 100,0 81,5 0,4 18,0 

2010 100,0 83,9 0,5 15,6 

2011 100,0 85,1 0,7 14,2 

2012 100,0 84,8 0,7 14,5 

Усього (в основних 

цінах) 

2005 100,0 55,0 2,2 42,8 

2010 100,0 55,7 1,9 42,3 

2011 100,0 56,1 1,8 42,2 

2012 100,0 58,9 2,1 39,1 
 Джерело: розрахував автор на основі [133; 135] 
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Так, у 2005 р. додаткова вартість збільшилась лише на 16,3% і за 7 років 

ця частка зросла лише на 7%. При тому основна частка припадає на валовий 

прибуток і змішаний дохід. 

У всіх інших галузях економіки показник доданої вартості становить на 

рівні близькому до 50%, безумовно з певним відхиленням. Так, у добувній 

промисловості до 2012 р. він досяг рівня 45%, у переробній промисловості –  

70,6%, у будівництві – 56%. Особливо значною є частка оплата праці у доданій 

вартості сфери освіти та охорони здоров’я (92,1 та 74,8% відповідно). Таким 

чином, у середньому по економіці України вага оплати праці у доданій вартості 

зросла на 3,9 за останні 7 років і досягла в загальному майже 59%. Незважаючи 

на таке зростання, оплата праці є досить низькою. Насамперед це свідчить про 

те, що праця наших працівників так і належно не оцінена.  

В загальному підсумуємо, що ситуація з оплатою праці працівників та їх 

зайнятістю в Україні за досліджуваний період змінилась неоднозначно, а саме, 

відбулись зміни як у сторону зростання показників, так й навпаки – у сторону їх 

зменшення. У регіонально-галузевому аспекті рівень оплати праці також 

характеризується неоднорідністю змін: за окремими галузями спостерігаються 

вищі темпи зростання заробітної плати порівняно з іншими галузями; у 

регіональному аспекті дослідження заробітної плати показали, що у західних 

областях темпи зростання заробітної плати є вищі, ніж у інших областях, що є 

позитивним результатом і веде до вирівнювання заробітної плати за регіонами. 

Порівняння темпів зростання номінальної та реальної заробітної плати 

показали, що вони поступово вирівнюються, проте розмір реальної заробітної 

плати є не достатнім для задоволенням потреб населення. Крім цього, праця 

найманих працівників загалом оцінюється невідповідно до виконаної ними 

роботи чи їх кваліфікації та оплачується на недостатньому рівні.  
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2.2. Аналіз інструментів організаційно-економічного регулювання 

оплати праці 

 

На сучасний стан оплати праці в Україні суттєво впливає соціально-

економічна криза в країні. Внаслідок централізованого регулювання і штучного 

обмеження рівня заробітної плати у державному секторі економіки, 

недосконалості правової бази заробітна плата практично втратила своє 

соціально-економічне призначення і не виконує покладених на неї функцій. 

Деформовані співвідношення в оплаті праці залежно від кваліфікації, 

складності робіт, відповідальності за виконану роботу, між фізичною та 

розумовою працею, виробничою та бюджетною сферами тощо. Поглиблюються 

диспропорції в оплаті праці у державному та недержавному секторах 

економіки. Негативною тенденцією є також „відрив” реальної заробітної плати 

від продуктивності праці. 

Державна політика подолання кризи у сфері соціально-трудових відносин 

органічно пов’язана з довгостроковим впливом на активізацію працівника 

шляхом реалізації комплексу організаційно-економічних і соціально-

економічних важелів згідно з певними критеріями ціннісних орієнтирів, 

інтересів та стимулів для досягнення виробничих, економічних або соціальних 

цілей. Функції стимулювання і мотивації різнонаправлені внутрішньо та 

зовнішньо: стимулювання у своїй основі пов’язане із закріпленням певних 

кінцевих параметрів у трудовому процесі, а мотивація має на меті конкретні 

довгострокові зміни у кінцевих результатах праці. Проте оцінювати їхній вплив 

на економічні процеси необхідно в органічній єдності, оскільки механізм 

формування і функціонування нової системи оплати праці базується на 

відповідних конституційних принципах, перш за все, на гарантіях у сфері 

соціально-трудових відносин, а також має свою стратегію і тактику. 

Кардинальні зміни в економічному становищі України зумовлюють 

критичний аналіз діючого господарського механізму, особливо у сфері оплати 



94 

праці, оскільки існує значне зубожіння населення, зростання експлуатації 

найманої праці, посилення соціальної напруги у суспільстві. 

Протягом першого десятиліття трансформаційних процесів у незалежній 

Україні в економіці спостерігався спад у всіх галузях виробництва. Це 

відповідним чином відобразилось і на рівні середньомісячної заробітної плати, 

що досягла критично низького рівня, який навіть не забезпечував для 

працівника найнеобхідніших економічних благ. Проте вже починаючи із     

2000 р. в Україні намітилась тенденція до поступового зростання номінальної 

та реальної заробітної плати. Саме тому, починаючи із 2001 р., фактично рівень 

середньомісячної заробітної плати зрівнявся із прожитковим мінімумом 

громадян (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Динаміка середньомісячної заробітної плати та прожиткового 

мінімуму громадян в Україні 
Джерело: розрахував автор на основі [133-135] 

 

Як бачимо з наведеного рисунку 2.8, починаючи із 2004 р. в Україні 

поступово спостерігався все більший відрив середньомісячної заробітної плати 

від прожиткового мінімуму, що було досить позитивним явищем. Адже це 

свідчить, що працюючий громадянин мав змогу забезпечити себе необхідним 

набором продуктів та послуг, а також частину коштів витрачати на 

заощадження або інші товари та послуги, які не належать до вкрай необхідних 

для життя та існування. Проте, варто відзначити, що прожитковий мінімум – це 
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не єдиний соціальний стандарт, який необхідно враховувати при визначенні 

рівня добробуту громадян.  

Основним джерелом доходів громадян в Україні є заробітна плата. Вона 

спрямована на винагороду працівників за виконану роботу і на мотивацію 

досягнення бажаного рівня продуктивності. Тому правильна організація 

системи регулювання оплати праці є важливим інструментом забезпечення 

добробуту громадян.  

У світі сформовано три типи регуляторної політики у сфері доходів і 

заробітної плати, які використовуються і в Україні, зокрема: контроль за 

інфляцією за допомогою податків і фіскальних заходів; державне регулювання 

доходів; політика тристоронньої співпраці. Прожитковий мінімум є показником 

мінімального складу і структури споживання матеріальних благ і послуг, які є 

необхідними для збереження здоров’я людини і забезпечення її 

життєдіяльності. Цей соціальний стандарт використовується насамперед для 

обґрунтування мінімального рівня оплати праці. 

Мінімальний розмір заробітної плати є нижньою межею вартості 

некваліфікованої робочої сили , що обчислюється у вигляді грошових виплат у 

розрахунку на місяць, які отримують особи, що працюють за наймом, за 

виконання простих робіт у нормальних умовах праці. Встановлення 

мінімального рівня заробітної плати є одним з основних важелів забезпечення 

зростання реальної заробітної плати. В Україні держава використовує цей 

інструмент, а сама динаміка зміни розмірів мінімальної заробітної плати (МЗП) 

протягом 2009-2013 рр. показана нами у таблиці1.2 першого розділу. Протягом 

досліджуваного періоду, починаючи з 2000 р. рівень МЗП щороку постійно і 

систематично зростав. Це обумовлено реальним зростанням валового 

виробництва в Україні, а також варто відзначити, що була необхідність 

зростання заробітної плати у зв’язку із інфляційним процесом. Проте в окремі 

періоди МЗП зростала значно швидшими темпами ніж інфляція.  

Таким чином, можна стверджувати, що мінімальний гарантований 

державою дохід реально збільшувався. Але, важливим є не стільки сам 
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показник МЗП, як його співвідношення із середньою заробітною платою (рис. 

2.9). 

Дані рисунку 2.9 свідчать, що починаючи з 2010 р. розрив між середньою 

заробітною платою та МЗП за всіма регіонами поступово збільшувався. Лише в 

окремі періоди, особливо тоді, коли збільшувався рівень МЗП відбувалось 

зменшення показника цього співвідношення, зокрема це спостерігалося з 

01.01.2011 р., а також з 01.01.2012 р. Відзначимо, що ці тенденції були 

характерними для усіх регіонів України, за винятком певних відхилень. 

Наприклад, як бачимо, у 2012 р. середні темпи зростання заробітної плати у 

північних областях фактично відставали від темпів зростання заробітної плати 

в цілому по Україні.  
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Рис. 2.9. Співвідношення середньої заробітної плати та МЗП за регіонами 
Джерело: розрахував автор на основі [133-135] 

 

Якщо врахувати, що рівень середньої заробітної плати за галузями 

економіки України є досить відмінним, логічно, що співвідношення середньої 

заробітної плати за видами економічної діяльності до МЗП, також буде суттєво 

відрізнятися (табл. 2.7). 
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Як бачимо з даних табл. 2.7 за всіма видами економічної діяльності 

співвідношення заробітної плати до МЗП з 2010 р. по 2013 р. щороку 

збільшувалось. Проте темпи даного зростання були різними, зокрема особливо 

відчутним розрив став у сільському господарстві. У цій галузі економіки 

фактично середня заробітна плата більша від мінімальної у 2 раза, проте цей 

показник все ж є меншим порівняно із показниками інших проаналізованих 

галузей. Так у промисловості середньомісячна заробітна плата вища від МЗП у 

3,3 раза, у фінансовому секторі – у 5,5 раз, у будівництві – 2,3 раза, у 

державному управлінні вона більша у 3,2 раза.  

Таблиця 2.7 

Темпи зміни середньомісячної заробітної плати за видами економічної 

діяльності до МЗП, % 

Вид економічної діяльності 
Рік 2013 р. до 

2010 р., 

(+/-) 2010 2011 2012 2013 

Мінімальна заробітна плата 100,0 100,0 100,0 100,0 х 

Сільське господарство 159,7 185,1 183,3 204,0 44,3 

Промисловість 288,1 320,8 317,2 328,1 40,0 

Фінансова та страхова 

діяльність 
517,9 552,9 544,8 547,1 29,2 

Будівництво 195,9 231,5 225,7 235,6 39,7 

Державне управління 306,8 313,9 311,9 322,8 16,0 

Освіта 210,9 214,0 229,0 235,4 24,5 

Охорона здоров’я 182,1 182,8 199,5 206,4 24,2 
Джерело: розрахував автор на основі [135] 

 

Дуже важливим інструментом, який впливає на рівень оплати праці є 

наявність колективного договору. Сьогодні в економіці України спостерігається 

у різних галузях неоднакові підходи до формування і прийняття колективних 

договорів, відповідно, різна кількість осіб охоплена цими колективними 

договорами (табл. 2.8). 

Згідно наведених даних у таблиці 2.8, ми бачимо різну кількість 

працівників, яких охоплено колективними договорами. Так, у окремих галузях 

спостерігається навіть суттєве зростання даного показника. Але у фінансовій 
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діяльності, сільському господарстві, транспортній галузі, зв’язку, освіті, сфері 

послуг спостерігаємо зменшення кількості працівників, що припадає на один 

колективний договір. Знову ж таки, різниця між кількістю працівників на один 

колективний договір є найменшою у сфері послуг. Так, станом на 2012 р. цей 

показник становить лише 35 осіб, не набагато більше у сфері готельного і 

ресторанного бізнесу – 42 особи, державного управління – 32 особи, сільського 

господарства і будівництва трохи більше 50 осіб. Водночас, у промисловості, 

діяльності транспорту і зв’язку та фінансовій діяльності на один колективний 

договір припадає більше 200 працівників. 

Таблиця 2.8 

Середня кількість працівників, оплата праці яких регулюється в одному 

колективному договорі за галузями, осіб 

Вид економічної діяльності 
Рік 2012 р. до 

2010 р., % 2010 2011 2012 

Усього 85 89 86 100,5 

Сільське господарство 61 65 52 84,1 

Промисловість 224 232 231 103,4 

Будівництво 52 58 53 101,8 

Торгівля; ремонт 53 59 61 114,8 

Діяльність готелів та ресторанів 42 43 42 100,1 

Діяльність транспорту та зв’язку 216 214 207 95,9 

Фінансова діяльність 169 251 299 177,6 

Операції з нерухомим майном 59 64 60 102,7 

Державне управління 33 32 33 99,9 

Освіта 60 59 58 97,2 

Охорона здоров’я 141 178 186 131,6 

Надання комунальних  послуг 37 37 35 94,6 

Джерело: розрахував автор на основі [135] 
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Зазначимо, що подібна тенденція і зміни характерні не лише для різних 

галузей економіки, але і для різних регіонів України, що ми можемо 

спостерігати у табл. 2.9. 

Таблиця 2.9 

Середня кількість працівників, оплата праці яких регулюється в одному 

колективному договорі за регіонами України, осіб 

Регіон 
Рік 2012 р. до 

2010 р., % 2010 2011 2012 

Україна 85 89 86 100,5 

Автономна Республіка Крим 82 92 86 104,5 

Вінницька 61 62 62 101,6 

Волинська 57 62 60 104,7 

Дніпропетровська 139 140 131 94,0 

Донецька 114 120 109 95,9 

Житомирська 62 66 64 102,4 

Закарпатська 64 69 70 110,4 

Запорізька 109 112 101 92,6 

Івано-Франківська 53 63 67 124,6 

Київська 83 79 82 98,7 

Кіровоградська 63 62 57 90,0 

Луганська 102 97 93 91,0 

Львівська 92 97 101 108,9 

Миколаївська 75 72 66 88,1 

Одеська 80 82 77 95,9 

Полтавська 89 84 78 88,1 

Рівненська 74 72 71 95,2 

Сумська 70 73 68 97,3 

Тернопільська 60 61 62 103,7 

Харківська 92 101 87 95,0 

Херсонська 76 75 67 88,0 

Хмельницька 66 73 68 103,4 

Черкаська 62 65 63 102,5 

Чернівецька 63 62 65 104,3 

Чернігівська 54 62 66 121,1 
Джерело: розрахував автор на основі [133-135] 

 

Дані таблиці 2.9 свідчать, що в окремих регіонах кількість працівників, 

що припадає на один колективний договір поступово зменшується. Найбільш 

суттєвим є зменшення охоплення працівників колективними договорами у 
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Миколаївській та Херсонській областях. З іншої сторони найбільш суттєво 

зросла кількість осіб, що припадає на один колективний договір, у 

Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернігівській областях. 

Досить суттєвою у регіональному аспекті є відмінність показника кількості 

працівників, що припадає на один колективний договір у більш індустріально 

розвинутих областях таких як Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та 

Львівська.  

Водночас в областях, у яких аграрний сектор має більшу частку у 

структурі виробництва, де більш поширений дрібний бізнес, кількість трудових 

договорів є незначною – лише на рівні близько 60 осіб: Вінницька, Волинська, 

Кіровоградська, Миколаївська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, 

Чернігівська та Чернівецька області. 

Світова практика свідчить, що наявність колективних договорів є 

суттєвим аргументом захисту працівників, забезпечення їх не лише з 

державного боку, але й на мікрорівні, на рівні окремих господарюючих 

суб’єктів. Власне наявність колективних договорів гарантує працівникам певні 

соціальні стандарти, відповідний рівень заробітної плати і систему її 

організації. Саме тому нами проведене дослідження, що стосувалося впливу 

наявності колективного договору на рівень заробітної плати (рис. 2.10). 

Власне, якщо в середньому у центральних областях заробітна плата у 

працівників, що діють не на умовах колективного договору була вища, ніж у 

західних областях, то з іншої сторони ті працівники, які працювали на основі 

договорів, мали вищий рівень оплати праці. Подібні тенденції ми спостерігаємо 

у східних та північних областях.  

Таким чином, на сьогодні вкрай необхідно на державному рівні 

сформувати відповідні механізми, які б сприяли і контролювали укладення 

колективних договорів. Але їх доцільність мають усвідомити не тільки науковці 

і представники органів державної влади, а й самі працівники, які повинні 

вимагати у своїх працедавців укладення таких договорів. Для того повинні на 

належному рівні працювати профспілкові організації, які мають бути не лише 
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формальними інституціями, а й реальними – для захисту працівників, 

насамперед для забезпечення їм гідного рівня оплати праці.  
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Рис. 2.10. Середньомісячна заробітна плата працівників підприємств за 

дією колективного договору за регіонами України у 2012 р. 
Джерело: розрахував автор на основі [135] 

 

Ще одним вагомим важелем економічного регулювання оплати праці є 

наявність тарифної сітки, як сукупності кваліфікаційних тарифних розрядів та 

відповідних їм тарифних коефіцієнтів, за якими визначається розмір тарифних 

ставок оплати праці працівників у залежності від складності виконуваних робіт 

та кваліфікації працівників. Вона є елементом тарифної системи, шкалою, що 

визначає співвідношення розмірів тарифних ставок залежно від кваліфікації 

(розряду) і складності виконуваних робіт. Тарифна сітка повинна охоплювати 

працівників всіх професій і посад, що працюють на підприємстві: від 

некваліфікованих (I тарифний розряд) до керівників (найвищий тарифний 

розряд). Кількість розрядів залежить від специфіки діяльності підприємства, 

професійного складу працівників та їх кваліфікованості. Підприємство 

самостійно розробляє тарифну сітку. Держава встановлює Єдину тарифну сітку 

розрядів і коефіцієнтів оплати праці лише для установ і організацій бюджетної 

сфери (додат. Д). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Згідно із ст. 6 ЗУ „Про оплату праці” та ст. 96 КЗпП, величина окладу 

першого тарифного розряду має „перевищувати законодавчо встановлений 

розмір мінімальної заробітної плати”. Проте навіть у встановленій державою 

Єдиній тарифній сітці розрядів і коефіцієнтів оплати праці ці законодавчо 

встановлені норми не виконуються. Отже, важливим є порівняльний аналіз 

рівня заробітної плати працівників підприємств, які застосовують і не 

застосовують тарифну сітку (рис. 2.11).  
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Рис. 2.11. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників на 

підприємствах у залежності від застосування тарифної сітки 

за регіонами України у 2012 р. 
Джерело: розрахував автор на основі [135] 

 

Отже, згідно аналітичних даних, що наведені на рисунку 2.11 практично в 

усіх регіонах України на підприємствах, які використовували тарифну сітку, 

рівень оплати праці є значно вищий, ніж у тих, де тарифна сітка не 

використовувалась. Лише у північних регіонах практично не відрізнявся рівень 

оплати праці у випадку використання та невикористання тарифної сітки. Проте 

особливо відчутним є відхилення від розміру середньої заробітної плати у 

східних областях України. Якщо рівень середньомісячної заробітної плати на 

підприємствах, де не використовувалась тарифна сітка становив близько 2650 

грн., то на підприємствах, де використовували цей інструмент нарахування 

заробітної плати рівень оплати праці становив понад 3200 грн., що свідчить про 
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позитив для працівників від використання тарифних сіток на їхніх 

підприємствах.  

Проведені нами дослідження показали, що суттєвим є вплив наявності 

колективних договорів та використання тарифних сіток на рівень заробітної 

плати працівників. Проте вага впливу кожного із проаналізованих інструментів 

є різною, що можна побачити на рис. 2.12. 

Як бачимо з даних показаних на рисунку 2.12, станом на 2012 р. вказані 

інструменти несуттєво впливали у сфері охорони здоров’я та сільського 

господарства. Проте у сфері освіти спостерігаємо, що в установах для 

працівників, де колективний догорів діє, рівень оплати праці є вищим, ніж у 

тих, в яких колективний договір не діяв, що на основі вище проведеного аналізу 

є алогічним. Заробітна плата у сфері освіти була вищою у тих організація, де 

тарифна сітка не використовувалась. Подібну ситуацію спостерігаємо і у інших 

видах економічної діяльності. Зокрема у сфері державного управління 

наявність колективного договору абсолютно не впливає на рівень оплати праці, 

оскільки ми бачимо, що відношення середньої заробітної плати у цій сфері 

майже на 20% є більшим у тих працівників, що не охоплені договором. 

Фактично незмінним лишається рівень заробітної плати у сферах, де діє 

колективний договір, проте використання тарифної сітки досить позитивно 

впливало на рівень оплати праці. Подібні тенденції ми спостерігаємо у 

будівництві, промисловості, а також у сфері сільського господарства. Також 

частково наявність колективного договору впливає на рівень оплати праці у 

сфері будівництва та промисловості.  

Враховуючи сказане, вважаємо, що незважаючи на окремі недоліки, все 

таки варто використовувати дані інструменти для збільшення рівня заробітної 

плати та вдосконалення механізму регулювання оплати праці працівників. 
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Рис. 2.12. Відхилення від рівня середньомісячної заробітної плати 

працівників за видами економічної діяльності в залежності від 

використання на підприємствах тарифної сітки та колективного договору 

у 2012 р. 
Джерело: розрахував автор на основі [135] 

 

Відповідно до ЗУ „Про оплату праці” розмір заробітної плати залежить 

від складності, умов виконуваної роботи, а також професійно-ділових якостей 

працівника, його досвіду роботи у даній сфері, результатів господарської 

діяльності підприємства. Для оцінки розміру заробітної плати найманих 

працівників використовується фонд оплати праці, до складу якого включають 

нарахування працівникам у грошовій і натуральній формах (оцінені у 

грошовому виразі) за відпрацьований і невідпрацьований час, призначені для 
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виплати, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих 

виплат (табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 

Розмір і структура фонду оплати праці в Україні за видами економічної 

діяльності у 2012 р. 

Вид економічної 

діяльності 

Фонд оплати 

праці 
У тому числі 

м
л
н

. 
гр

н
. 

%
 

Ф
о

н
д

 о
сн

о
в
н

о
ї 

за
р

о
б

іт
н

о
ї 

п
л
ат

и
 фонд додаткової  

заробітної плати 

заохочувальні та 

компенсаційні виплати 

всього 

з нього 

всьо- 

го 

з них 

надбав- 

ки і 

допла- 

ти 

премії за 

виробничі 

результа- 

ти 

Матері-

альна 

допомога 

Соці-

альні 

пільги 

Усього 384459 100,0 240106 126533 35,9 30,9 17819 45,5 4,7 

Сільське 

господарство 
13975 3,6 11710 2090 20,0 33,9 174 31,9 11,0 

Лісове 

господарство 
2055 0,5 1560 451 25,6 30,5 44 57,3 14,0 

Промисловість 116069 30,2 70887 40653 27,0 37,4 4529 27,1 8,8 

Будівництво 9634 2,5 7228 2133 23,9 33,6 272 30,6 5,4 

Торгівля; ремонт 31753 8,3 24153 7013 16,1 52,6 587 11,5 9,6 

Діяльність готелів 

та ресторанів 
2683 0,7 2112 503 27,9 30,0 69 27,2 12,8 

Діяльність транс-

порту та зв’язку 
38831 10,1 22727 13200 31,5 35,8 2904 32,9 5,9 

Фінансова 

діяльність 
19762 5,1 12194 6552 26,0 47,0 1016 12,9 1,6 

Операції з неру-

хомим майном 
29496 7,7 20334 7889 31,0 38,4 1272 28,6 5,6 

Державне 

управління 
24963 6,5 9419 12873 41,9 33,1 2672 74,5 1,4 

Освіта 49409 12,9 28371 18734 56,9 8,2 2303 74,1 0,4 

Охорона здоров’я 32945 8,6 20541 10885 57,5 9,2 1519 77,7 0,9 

Надання комуна-

льних  послуг 
12771 3,3 8780 3536 41,2 25,5 455 68,6 1,6 

Джерело: розрахував автор на основі [135] 

 

Наведені дані свідчать, що у структурі національного фонду оплати праці 

понад 30% формується за рахунок промисловості. Достатньо значну частку 

також забезпечують освіта та транспортна галузь 12,9 і 10,1% відповідно. 

Найменший фонд оплати праці забезпечують лісове господарство, діяльність 

готелів та ресторанів, надання послуг і сільське господарство. Тому 

стверджувати, що аграрна чи туристична галузі для економіки України є дуже 

важливими неправильно.  
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Структурно фонд оплати праці у різних галузях формується 

нерівномірно. Як видно з рис. 2.13 найбільшу частку у фонді оплати праці 

займає основна заробітна плата практично за всіма видами економічної 

діяльності.  
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Усього

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

Промисловість

Будівництво

Діяльність транспорту та зв’язку

Фінансова діяльність

Державне управління

Освіта

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері

культури та спорту

Фонд основної заробітної плати Фонд додаткової заробітної плати
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати  

Рис. 2.13. Структура фонду оплати праці за видами економічної діяльності 

в Україні у 2012 р. 
Джерело: розрахував автор на основі [135] 

 

Особливо значною є її частка у галузі сільського господарства, надання 

комунальних та індивідуальних послуг у сфері культури і туризму, а також у 

будівництві. Зокрема у сільському господарстві частка основної заробітної 

плати становить майже 84%. З іншої сторони бачимо, що є ряд видів 

економічної діяльності, де у структурі фонду оплати праці фонд основної 

заробітної плати не має суттєвого значення. Так, у сфері державного управління 

найбільшу частку займає фонд додаткової заробітної плати, який досягає майже 

50%. Також, у цій галузі зайнятості майже 11% працівників мають інші 
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заохочувальні та компенсаційні виплати. Також бачимо, що у галузі транспорту 

та зв’язку майже 8% займають інші заохочувальні та компенсаційні виплати.  

З наведених даних можемо стверджувати, що структура фонду оплати 

праці у різних галузях економіки формується нерівномірно, що є цілком 

логічно і правильно, оскільки вклад людини та система її мотивації і 

заохочення до більш продуктивної праці мають бути відмінними.  

На нашу думку, не цілком виправданим є те, що у сфері державного 

управління заробітна плата і фонд оплати праці становить лише 37,7%, оскільки 

викликає сумнів, що у сфері державного управління є необхідність щоб дві 

третини заробітної плати залежали від інтенсивності та продуктивності праці. 

Також виглядає не цілком логічним те, що у сфері сільського господарства на 

фонд додаткової заробітної плати скеровується така незначна частка, оскільки 

цій галузі економіки більше уваги варто приділяти різним мотиваційним 

інструментам до праці, адже у ній подібно, як і у сфері будівництва та 

промисловості, від окремого працівника залежить загальна продуктивність 

діяльності. 

У багатьох країнах невиплата заробітної плати вважається злочином, і 

спричиняє кримінальну відповідальність. Також варто відзначити, що у свій час 

невиплата заробітної плати призводила до окремих локальних, а також 

глобальних економічних криз. Тому у кожній державі формуються такі 

механізми, щоб не допускати такого явища, як заборгованість виплати 

заробітної плати перед працівниками. Проте в Україні, попри використання 

різноманітних інструментів щодо мінімізації рівня заборгованості по заробітній 

платі, така заборгованість є у всіх галузях економіки і у всіх регіонах (табл. 

2.11). 

Як бачимо, темпи суми заборгованості за видами економічної діяльності 

поступово в економіці зменшується. Зростала лише заборгованість у сфері 

готельного та ресторанного бізнесу, діяльності підприємств транспорту, 

установ зв’язку, а також охорони здоров’я. Водночас заборгованість з оплати 

праці суттєво зменшувалась у торгівлі, ремонті, а також у сфері державного 
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управління та надання комунальних послуг. Що ж стосується регіонального 

розподілу, то ситуація виглядає не цілком рівномірно (табл. 2.12). 

Таблиця 2.11 

Величина заборгованості з виплати заробітної плати за видами 

економічної діяльності, % 

Вид економічної діяльності 
Рік 

2013 р. до 

2011 р. 

(+/-) 
2011 2012 2013 

Усього 82,7 80,2 91,4 8,8 

Сільське господарство 59,9 63,8 101,2 41,2 

Промисловість 85,2 84,8 87,3 2,1 

Будівництво 74,4 70,1 86,0 11,6 

Торгівля; ремонт 88,0 55,9 56,5 -31,6 

Діяльність готелів та ресторанів 77,0 49,1 146,4 69,4 

Діяльність транспорту та зв’язку 62,0 55,2 176,4 114,4 

Фінансова діяльність 103,9 58,5 103,2 -0,7 

Операції з нерухомим майном 113,7 95,3 95,5 -18,2 

Державне управління 111,1 116,7 65,7 -45,4 

Освіта 75,0 117,8 88,7 13,7 

Охорона здоров’я 62,2 84,8 128,4 66,2 

Надання комунальних  послуг 87,1 92,4 76,7 -10,3 
Джерело: розрахував автор на основі [134-136] 

 

Якщо в цілому по Україні фактично темпи суми заборгованості мають 

тенденції до зменшення, в Автономній республіці Крим, Житомирській, 

Запорізькій, Івано-Франківській, Сумській, а також Черкаській областях 

заборгованість з оплати праці збільшувалася. Проте досить позитивним є те, 

що, власне, у Київській області рівень заборгованості практично за останні три 

роки зменшився на понад 55% і доведений до мінімального рівня.  

Таким чином, сьогодні на державному рівні необхідно не лише думати як 

забезпечити високий рівень заробітної плати, але й слідкувати за тим, щоб 

заробітна плата виплачувалась у повному обсязі. Для того можуть бути 

використані різні інструменти: від адміністративних, які, як показує досвід, є не 

зовсім дієвими, до фінансово-економічних. Зокрема за рахунок грошово-

кредитної політики держава могла б для зменшення заборгованості з виплати 
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заробітної плати запроваджувати нижчі ставки по кредитуванню підприємств 

та інші інструменти. 

 

Таблиця 2.12 

Заборгованість з виплати заробітної плати за регіонами України, % 

Регіон 
Рік 2013 р. до 

2011 р., (+/-) 2011 2012 2013 

Україна 82,7 80,2 91,4 8,8 

Автономна Республіка Крим 95,0 76,8 107,0 12,0 

Вінницька 68,0 84,9 89,2 21,2 

Волинська 77,0 46,7 81,3 4,3 

Дніпропетровська 26,8 63,8 70,3 43,5 

Донецька 87,7 85,8 86,3 -1,4 

Житомирська 49,8 45,5 120,9 71,1 

Закарпатська 99,2 103,8 78,5 -20,7 

Запорізька 89,7 93,3 106,4 16,7 

Івано-Франківська 87,0 101,3 109,9 22,9 

Київська 68,5 43,4 13,2 -55,3 

Кіровоградська 114,3 80,1 82,9 -31,5 

Луганська 83,2 84,4 74,5 -8,7 

Львівська 77,0 88,3 103,0 26,0 

Миколаївська 150,0 93,7 70,2 -79,8 

Одеська 61,5 74,9 80,5 19,0 

Полтавська 75,4 76,0 77,0 1,6 

Рівненська 52,2 30,1 56,0 3,8 

Сумська 89,8 113,8 115,0 25,2 

Тернопільська 61,9 94,0 89,7 27,8 

Харківська 107,0 70,4 98,4 -8,6 

Херсонська 77,1 129,7 78,0 0,9 

Хмельницька 81,3 92,0 86,0 4,7 

Черкаська 71,4 58,9 142,5 71,1 

Чернівецька 54,4 6,5 50,0 -4,4 

Чернігівська 85,9 93,5 99,5 13,6 
Джерело: розрахував автор на основі [134-136] 

 

Проаналізовані вище складові та інструменти організаційно-економічного 

регулювання системи оплати праці в Україні дають підстави стверджувати, що 

відбуваються поступові позитивні зміни у співвідношеннях середньої 

заробітної плати, прожиткового мінімуму громадян та МЗП, які дозволяють 
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збільшити розмір заробітної плати працівників та її реальну вартість на 

споживчому ринку. Щодо колективних договорів та тарифних сіток, які 

використовуються на підприємствах різних галузей, наш аналіз підтверджує 

їхню необхідність та обов’язковість застосування, що надає найманим 

працівникам більше прав у робочих моментах згідно чинного трудового 

законодавства, а також дозволяє отримувати заробітну плату більшого розміру. 

Проте для ефективнішого регулювання системи оплати праці з боку держави 

необхідно прикласти ще чимало зусиль. Зокрема необхідно налагодити 

цілісність механізму регулювання системи оплати праці в Україні, яка полягає в 

ефективному поєднанні елементів на вході до цієї системи, їх трансформації у 

процесі впровадження й виконання всіма суб’єктами, а також в отриманні 

результуючої дії на виході. 

 

 

2.3. Оцінка основних детермінант регулювання оплати праці у 

вітчизняній економіці 

 

Праця, що розглядається як ринковий чинник виробництва, включає 

послуги найманих працівників, придбані на ринку праці. Тут визначаються 

величина заробітної плати, умови найму, зайнятість, безробіття, мобільність 

працівників тощо. Працівники розрізняються за статтю, віком, освітою, 

кваліфікації, професіями і т.д. Досить часто за аналогічну, або подібну роботу 

працівники отримують абсолютно різну винагороду, що визначається системою 

певних детермінант, які суттєво впливають на рівень і систему оплати праці.  

У загальному вигляді визначальною вихідною базою, яка впливає на 

розмір заробітної плати на кожному етапі розвитку суспільства, є витрати на 

відтворення людських ресурсів, що забезпечують нормальний рівень 

забезпечення працівників та членів їх сімей економічними благами. Заробітна 

плата формується на цій основі з використанням механізму попиту та 

пропозиції, а також відповідної системи організації оплати праці. При цьому, 



111 

незважаючи на всі екзогенні і ендогенні чинники, рівень реальної заробітної 

плати у розвинених країнах з ринковою економікою на тривалих відрізках часу 

має тенденцію до постійного збільшення. 

Сформуємо групу детермінант, які впливають на розмір заробітної плати і 

формування системи оплати праці та будуть розглядатись нами далі (рис. 2.14). 

 

 

Рис. 2.14. Детермінанти оплати праці в Україні 
Джерело: сформував автор 

 

Основою зростання реальної заробітної плати у всіх країнах світу є 

збільшення продуктивності праці. Вирішальне значення для підвищення 

продуктивності праці має зростання фондоозброєності праці, що також є 

пов’язаним із взаємозамінністю праці та капіталу. Одночасно збільшення 

капіталу збільшує попит на працю. Попит на робочу силу із зростанням 

загального обсягу накопиченого капіталу зростає при будь-якому рівні реальної 

заробітної плати. 

Для того щоб економічна політика вела до зростання ВВП, зайнятості та 

рівня заробітної плати, повинні витримуватися певні співвідношення між 
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(розмір підприємства, кількість 

працівників) 

Розмір податків та обов’язкових 

страхових платежів 
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провідними макроекономічними показниками. Одним з таких співвідношень є 

співвідношення зростання заробітної плати та продуктивності праці. Розміри 

номінальної заробітної плати можуть збільшуватися у міру зростання 

продуктивності праці в цілому по економіці. Аналогічне правило справедливе і 

щодо окремих галузей. Оскільки питомі витрати на робочу силу в цьому 

випадку не змінюються, зростання заробітної плати не буде мати інфляційних 

наслідків. Саме тому нами проведено дослідження взаємозалежності валового 

регіонального продукту (ВРП) та середньомісячної заробітної плати на одну 

особу у різних регіонах України (табл. 2.13).   

Як бачимо з наведеної таблиці, є значна залежність між цими 

показниками. Так аналіз першої групи, у якій ВРП є на рівні до 17 тис. грн., а 

рівень оплати праці до 2 тис. грн., свідчить, що фактично є області, в яких 

найменший ВРП і найнижчий рівень оплати праці. До таких областей 

відносяться Волинська, Тернопільська, Херсонська та Чернівецька області. 

Можна відзначити, що у Чернігівській області ВРП є вищий, проте за рівнем 

оплати праці ця область є у найнижчій групі. З іншої сторони бачимо, що в 4 

групу із найвищим ВРП на одну особу ввійшли такі області як 

Дніпропетровська, Донецька та Київська. Тут також немає точного 

співставлення, оскільки, до прикладу, у Полтавській області рівень ВРП є 

досить великим, проте рівень заробітної плати не попадає в групу, де є вищий 

рівень середньомісячної заробітної плати.  

Так, проведений аналіз свідчить про цілковиту взаємозалежність між 

валовим продуктом та середньомісячною заробітною платою. Отже, ключовим 

чинником, який може спричинити зростання середньомісячної заробітної плати 

є власне збільшення ВРП, а отже, і ВВП, що в основному можна досягти за 

рахунок підвищення продуктивності, залучення інвестицій, оновлення 

основних фондів та інших чинників. 
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Таблиця 2.13 

Співвідношення ВРП та середньомісячної заробітної плати на одну особу в 

областях України, 2012 р. 

Припадає ВРП на одну особу, грн. 
Середньомісячна заробітна плата на одну 

особу, грн. 

Група 
У середньому 

по групі 
Адміністративні області Група 

У середньому 

по групі 
Адміністративні області 

І 
 

д
о
 1

7
0
0
0

 

15576 

Волинська, 

Закарпатська, 

Рівненська, 

Тернопільська, 

Херсонська, 

Чернівецька 

І 
 

 д
о
 2

0
0
0

 

1959 

Волинська, 

Тернопільська,  

Херсонська, 

Чернівецька, 

Чернігівська 

ІІ
  

 1
7
0
0
1
-2

0
0
0
0

 

18768 

АРК, Вінницька, 

Житомирська,  

Івано-Франківська, 

Кіровоградська, 

Сумська, Хмельницька, 

Чернігівська 

ІІ
  

 2
0
0
1
-2

2
0
0
 

2105 

Вінницька, 

Житомирська, 

Закарпатська, 

Кіровоградська, 

Сумська, Хмельницька, 

Черкаська 

ІІ
І 

 

2
0
0
0
1
-

3
0
0
0
0
 

24475 

Запорізька, Луганська, 

Львівська, 

Миколаївська, Одеська, 

Харківська, Черкаська 

ІІ
І 

 

 2
2
0
1
-2

5
0
0
 

2336 

АРК, Івано-

Франківська, Львівська, 

Миколаївська, Одеська, 

Полтавська, Рівненська, 

Харківська 

ІV
 

п
о
н

ад
 

3
0
0
0
0

 

37045 

Дніпропетровська, 

Донецька, Київська, 

Полтавська 

IV
  

п
о
н

ад
 

2
5
0
0

 

2793 

Дніпропетровська, 

Донецька,  Запорізька, 

Київська, Луганська 

У сере-

дньому 

по 

групах 

23966 Х 

У сере-

дньому 

по 

групах 

2298 Х 

Джерело: розрахував автор на основі [14; 135] 

 

Цілком логічно, що один із чинників, який може вплинути на збільшення 

ВВП та ВРП, що у свою чергу спричинить збільшення оплати праці є залучення 

прямих іноземних інвестицій. Нами проведено дослідження впливу іноземних 

інвестицій на середньомісячну заробітну плату (табл. 2.14). Як бачимо з 

проведеного групування зображеного у таблиці 2.14, між показником обсягу 

прямих іноземних інвестицій, розрахованому на одну особу населення, та 

середньомісячної заробітної плати є пряма залежність. Так, чим більший рівень 

іноземний інвестицій, тим більшою є заробітна плата працюючих. На основі 



114 

проведених розрахунків робимо висновок, що сумарний обсяг інвестицій також 

зростає у міру збільшення обсягу інвестицій у розрахунку на одну особу. 

Таблиця 2.14 

Вплив обсягу прямих іноземних інвестицій на середньомісячну заробітну 

плату на одну особу у 2012 р. 

Показник 

Обсяг прямих інвестицій у розрахунку на 

одну особу населення, 

дол. США, 
У серед-

ньому в 

Україні 
Група 

І  

до 250 

ІІ  

251-500 

ІІІ  

501-750 

IV  

понад 750 

Обсяг прямих інвестицій у 

розрахунку на одну особу 

населення в середньому 

по групі, дол. США 

142,8 327,3 672,8 1266,9 1283,6 

Сумарний обсяг 

інвестицій по групі, 

млн. дол. США 

1202,5 3075,4 7288,1 18380,1 7486,5 

Частка інвестицій, % 4,0 10,3 24,3 61,4 x 

Частка населення, % 19,3 21,7 25,6 33,4 x 

Середньомісячна 

заробітна плата на одну 

особу, грн. 

2620,1 2720,1 2871,2 3253,4 3265 

Джерело: розрахував автор на основі [118; 135] 

 

Якщо врахувати, що у різних за організаційно-правовими формами 

господарювання підприємств є різні цілі, тому і підходи до формування систем 

оплати праці і її рівня також відрізняються, що підтверджують дані табл. 2.15. 

Згідно наведених даних бачимо, що за усіма видами економічної діяльності 

найвищий рівень заробітної плати спостерігається у державних підприємствах. 

Зокрема, якщо у середньому по економіці України відношення 

середньомісячної заробітної плати на державних підприємствах до 

середньомісячної заробітної плати у цілому в економіці становило понад 25%, 

то за іншими організаційно-правовими формами підприємств, окрім 

акціонерних товариств, цей рівень не досягав навіть 90%. У приватних 

підприємствах цей показник був у 2012 р. на рівні 50,5%.  
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Таблиця 2.15 

Відхилення від середньомісячної заробітної плати штатних працівників за 

організаційно-правовими формами господарювання та видами 

економічної діяльності в Україні у 2012 р., % 

Вид діяльності 

За формами господарювання: 

д
ер

ж
ав

н
і 

п
ід

п
р
и

єм
ст

в
а 

к
о

м
у

н
ал

ьн
і 

п
ід

п
р
и

єм
ст

в
а 

в
ід

к
р
и

ті
 а

к
ц

іо
н

ер
н

і 

то
в
ар

и
ст

в
а 

то
в
ар

и
ст

в
а 

з 

о
б

м
еж

ен
о

ю
 

в
ід

п
о

в
ід

ал
ьн

іс
тю

 

п
р
и

в
ат

н
і 

п
ід

п
р
и

єм
ст

в
а 

о
р

га
н

и
 д

ер
ж

ав
н

о
ї 

в
л
ад

и
 

о
р

га
н

и
 м

іс
ц

ев
о

го
 

са
м

о
в
р

яд
у

в
ан

н
я
 

Усього 125,8 89,0 128,8 87,5 57,5 93,6 74,3 

Сільське 

господарство 
100,7 131,6 62,4 102,4 92,0 289,0 - 

Лісове господарство 106,0 86,2 - 58,2 46,6 - - 

Промисловість 108,3 78,7 116,2 73,8 49,2 61,9 28,9 

Будівництво 137,1 119,2 98,4 87,0 76,0 - - 

Торгівля; ремонт 210,0 82,8 72,1 100,3 64,6 - 41,1 

Діяльність готелів та 

ресторанів 
144,4 73,2 58,4 87,2 71,9 118,9 - 

Діяльність транс-

порту та зв’язку 
147,7 82,0 71,6 82,8 43,0 - 84,3 

Фінансова діяльність 140,8 85,5 34,0 132,2 19,8 277,0 47,4 

Операції з нерухомим 

майном 
128,4 80,8 202,6 91,6 49,6 70,5 76,0 

Державне управління 102,2 79,8 - 40,0 37,3 102,6 81,7 

Освіта 133,5 114,0 - 108,3 70,4 95,6 83,9 

Охорона здоров’я 105,5 99,9 - 110,7 71,7 94,4 91,8 

Надання комунальних  

послуг 
161,0 90,5 53,9 173,9 52,4 80,1 60,3 

Джерело: розрахував автор на основі [135] 

 

Така ж ситуація й в інших галузях, окрім сільського господарства, де у 

державних підприємствах заробітна плата є на середньогалузевому рівні, а, 

наприклад, у сфері торгівлі у державних підприємствах вона більш ніж у двічі 

вища від середньої. Водночас спостерігається значне відхилення від середньої 

заробітної плати у підприємствах державної форми власності у сфері 
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будівництва, діяльності транспорту та зв’язку, а також у сфері освіти.  

Відзначимо, що достатньо низьким є рівень оплати праці відносно 

середньогалузевого у приватних підприємствах всіх галузей економіки. 

Зокрема у фінансовій діяльності середня заробітна плата у приватних 

підприємствах становить лише 20% від середньогалузевого рівня, що є вкрай 

низьким показником. Насамперед це пояснюється тим, що у державних 

підприємствах є найменшою частка тіньової заробітної плати. А саме у них 

фактично мінімалізовано рівень тіньової зайнятості, у той час як у приватних 

підприємствах чи підприємствах інших форм господарювання в сучасних 

умовах широко використовується необлікована і офіційно неоплачена праця. 

Подібні тенденції спостерігаємо також і у галузевому аспекті (табл. 2.16). 

У всіх без винятку областях, рівень заробітної плати у державних 

підприємствах є вищим від середньогалузевого рівня. Аналогічною у 

галузевому вимірі є і рівень заробітної плати у приватних підприємствах. 

Тобто, саме у цих господарських структурах є найнижчим рівень офіційної 

заробітної плати. Хоча варто відзначити, що є окремі області, де у приватних 

підприємствах цей показник є відносно достатнім. Зокрема до таких регіонів 

можна віднести Кіровоградську і Тернопільську області.  

Водночас по всій території України достатньо низьким є рівень заробітної 

плати у різних видах господарських товариств, зокрема у товариствах з 

обмеженою відповідальністю, а також у сфері органів місцевого 

самоврядування. Саме ці власники забезпечують для своїх працівників 

заробітну плату на нижчому рівні, ніж середньогалузеві та середньорегіональні 

показники. Це свідчить про фінансову залежність органів місцевого 

самоврядування, а отже, про вкрай необхідне у цій сфері реформування, яке має 

бути спрямоване на підсилення фінансової незалежності місцевих 

територіальних громад.  
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Таблиця 2.16 

Відхилення від середньомісячної заробітної плати штатних працівників за 

організаційно-правовими формами господарювання та регіонами в 

Україні у 2012 р., % 

Регіони 

За формами господарювання: 

д
ер

ж
ав

н
і 

п
ід

п
р
и

єм
ст

в
а 

к
о

м
у

н
ал

ьн
і 

п
ід

п
р
и

єм
ст

в
а 

в
ід

к
р
и

ті
 

 а
к
ц

іо
н
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н

і 
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в
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и
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в
а 
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в
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и
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в
а 

з 

о
б

м
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о
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в
ід

п
о

в
ід

ал
ьн

іс
тю

 

п
р
и

в
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н
і 

п
ід

п
р
и

єм
ст

в
а 

о
р

га
н

и
  

в
и

к
о

н
ав

ч
о
ї 

 

в
л
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и
 

о
р

га
н

и
 м

іс
ц

ев
о

го
 

са
м

о
в
р

яд
у

в
ан

н
я
 

Україна 125,8 89,0 128,8 87,5 57,5 93,6 74,3 

АРК 123,7 92,6 131,1 74,6 59,6 109,3 88,4 

Вінницька 111,6 105,5 75,8 88,8 68,1 97,0 84,7 

Волинська 127,7 91,2 65,5 86,6 69,1 106,0 88,0 

Дніпропетровська 105,4 90,4 168,9 76,5 53,9 97,2 76,0 

Донецька 137,0 86,8 203,4 83,3 59,4 85,2 68,1 

Житомирська 108,6 91,1 89,6 87,1 71,2 100,8 93,6 

Закарпатська 104,7 82,1 101,2 89,4 63,5 110,4 89,8 

Запорізька 121,4 84,0 156,8 64,7 56,2 94,4 78,0 

Івано-Франківська 104,5 85,9 94,0 80,6 58,7 99,5 85,2 

Київська 169,9 98,4 70,2 92,8 66,0 85,5 74,8 

Кіровоградська 100,3 95,8 88,6 81,4 71,7 112,2 79,2 

Луганська 108,3 83,4 96,8 77,8 51,8 101,3 73,6 

Львівська 114,4 87,3 99,9 75,6 67,0 94,3 91,7 

Миколаївська 141,9 81,0 88,1 97,9 59,9 83,4 76,3 

Одеська 158,4 101,0 154,2 87,3 61,0 105,1 78,3 

Полтавська 87,8 95,1 127,6 84,7 69,2 105,8 81,7 

Рівненська 110,8 91,9 48,1 78,8 57,8 93,8 82,3 

Сумська 116,9 94,5 71,2 84,2 67,8 100,2 85,7 

Тернопільська 135,4 100,3 94,7 89,8 71,9 104,7 88,4 

Харківська 112,9 98,9 112,3 77,5 60,9 105,4 84,6 

Херсонська 113,3 105,5 83,3 80,8 67,4 115,0 85,9 

Хмельницька 108,5 91,7 129,3 85,1 64,4 96,4 82,6 

Черкаська 109,9 96,9 93,5 93,3 72,0 117,1 89,7 

Чернівецька 104,2 105,5 83,4 82,9 74,1 125,8 96,4 

Чернігівська 110,0 108,1 83,1 79,2 65,4 105,2 93,9 
Джерело: розрахував автор на основі [135] 

 



118 

Досліджуючи детермінанти формування заробітної плати і систем оплати 

праці також врахуємо суб’єктивні чинники, такі як вік, стаж, стать (рис. 2.15). 
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Рис. 2.15. Відхилення заробітної плати від середньої по Україні в 

залежності від віку працівників у 2012 р. 
Джерело: розрахував автор на основі [135] 

 

Як бачимо, з даних наведених на рис. 2.15, найменший рівень заробітної 

плати спостерігається у працівників віком до 25 років, оскільки на сьогодні 

середній рівень заробітної плати цієї категорії працівників не досягає 

середнього значення майже на 20% , водночас у працівників віком від 25 до 44 

років заробітна плата є на 5% і більше вищою від середньої. Аналіз показує, що 

з досягненням працівником віку 45 років рівень заробітної плати також 

зменшується. Отже, чим людина є старшою, тим менший є рівень оплати її 

праці, зокрема у категорії 65 і більше років рівень заробітної плати працівників 

практично на 15% менший, ніж середній.  

Що стосується трудового стажу, то логічно, чим більший стаж, тим є 

більшою заробітна плата. Проте це цілком стосується японської моделі 

господарювання, де заохочується пожиттєвий найм і сприймається достатньо 

негативно будь-яка зміна об’єкту праці. В Україні ситуація є дещо іншою (рис. 

2.16). 
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Рис. 2.16. Відхилення заробітної плати від середньої по Україні залежно від 

стажу роботи працівника у 2012р. 
Джерело: розрахував автор на основі [135] 

 

Наведені дані на рисунку 2.16 підтверджують припущення, що із 

зростанням стажу заробітна плата справді зростає. Так, якщо стаж особи до 2 

років, то відхилення заробітної плати із знаком мінус становить близько 17%, 

якщо ж стаж становить від 5 до 9 років, то вже відхилення набуває позитивного 

значення і становить 3%. Пікове значення заробітної плати згідно даних 

експертних досліджень досягає, коли стаж людини складає від 15 до 19 років. 

Після чого рівень заробітної плати починає зменшуватись, що є виправданим, 

оскільки у сучасному глобалізованому інформаційному суспільстві людина, яка 

старша за віком, вже не може осягнути стільки інформації, не може працювати 

достатньо продуктивно, як це робить особа молодша за віком, а отже, і стажем.  

Цілком логічно і правильно, що здобуття людиною певної кваліфікації 

спричиняє підвищення продуктивності її праці, яка, у свою чергу, мала б 

однозначно відображається на рівні заробітної плати окремого працівника (рис. 

2.17). 
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Рис. 2.17. Відхилення заробітної плати від середньої по Україні залежно від 

рівня освіти працівників у 2012 р. 
Джерело: розрахував автор на основі [135] 

 

Статистичні дані, наведені на рисунку 2.17, свідчать, що наявність освіти 

підвищує рівень оплати праці. Зокрема заробітна плата є нижчою від 

середнього значення у економіці на 40% у працівників, які мають освіту нижче 

базової середньої. В міру набуття знань і наступного ступеня освіти рівень 

оплати праці поступово зростає. Більше того, базова вища освіта, а сьогодні це 

рівень освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, не забезпечує середньої 

заробітної плати. Лише здобуття повної вищої освіти забезпечує дещо вищий 

рівень заробітної плати. Зокрема в Україні, працівники які мають повну вищу 

освіту, мають заробітну плату в середньому на 32% більшу, ніж середню по 

країні. Проте є сфери діяльності (культура, охорона здоров’я, освіта), які 

потребують фахівців високої кваліфікації, оплачуючи їхню працю на 

недостатньо рівні. 

Безумовно, важливим при оцінці рівня заробітної плати є врахування 

ряду інших чинників. Зокрема, проведене дослідження показало ще одну 

залежність – між розміром підприємства і рівнем заробітної плати його 

працівників (рис. 2.18). 
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Рис. 2.18. Відхилення заробітної плати від середньої по Україні в 

залежності від розміру підприємства, у  2012 р. 
Джерело: розрахував автор на основі [135] 

 

На основі даних рисунку 2.18 бачимо, що чим менше підприємство, тим 

менший і рівень оплати праці. Ми визначили, що підприємство з чисельністю 

працівників до 10 осіб має середній рівень оплати праці менший, ніж середній 

по економіці на 32%. Якщо кількість працюючих на підприємстві більша, ніж 5 

тисяч осіб, то середній рівень заробітної плати його працівників вищий за 

середній по економіці майже на 30%. Таким чином, ефект масштабу достатньо 

позитивно впливає на рівень оплати праці: чим більший розмір підприємств, 

тим вищий рівень офіційної заробітної плати найманих працівників.  

Проте варто зазначити, що дуже часто працівники, які працюють на 

малих підприємствах, отримують, так звану „сіру” заробітну плату, що означає 

що її частина виплачується офіційно, як правило на рівні мінімальної заробітної 

плати, а частина – у так званих „конвертах”. Тому на сьогодні варто 

сформувати механізм залучення до офіційного обороту заробітну плату тих 

працівників, які зазвичай працюють у підприємствах, що сплачують єдиний 

податок.  

Як відомо, детермінанти оплати праці насамперед змінюється за рахунок 

зміни чисельності працюючих та середнього рівня заробітної плати. За рахунок 
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індексного аналізу, нами було проведене дослідження, яке дало можливість 

визначити у регіональному та галузевому аспектах вплив вказаних чинників. 
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Рис. 2.19. Вплив чисельності працівників і середньої заробітної плати на 

зміну фонду оплати праці за регіонами України у 2010-2012 рр., млн. грн. 
Джерело: розрахував автор на основі [133-135] 
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Як бачимо, на рисунку 2.19 практично у всіх областях рівень фонду 

оплати праці протягом 2010-2012 рр. суттєво змінився. Проте є області, в яких 

цей показник зростав як за рахунок збільшення кількості зайнятих, так і за 

рахунок зростання середнього рівня заробітної плати. Зокрема до таких 

областей можна віднести Харківську, Полтавську та Дніпропетровські області. 

У Київській області фактично зростання фонду оплати праці відбувалося 

виключно за рахунок зростання середнього рівня оплати праці. У більшості 

областей досить негативним чинником, вплив якого зменшував загальний фонд 

оплати праці було зменшення чисельності працівників. До таких областей 

можна віднести Чернігівську, Одеську, Львівську, Луганську, Запорізьку, 

Вінницьку, а також Республіку Крим.  

Що стосується середньогалузевого значення, то на рисунку 2.20 бачимо, 

що особливо відчутно змінився фонд оплати праці у промисловості. Фактично 

він виріс на 31 млрд. грн., але майже на 3 млрд. грн. він був зменшений у цій 

галузі за рахунок того, що кількість працівників у ній протягом досліджуваного 

періоду зменшилась. Подібні тенденції спостерігалися також у сфері 

державного управління, де поряд із збільшенням майже на 5 млрд. грн. фонду 

оплати праці за рахунок зростання рівня оплати праці, відбулось його 

зменшення близько на 1,5 млрд. грн., у зв’язку із зменшенням кількості 

державних службовців.  

У сфері діяльності готелів, ресторанів та лісового господарства кількість 

працівників фактично залишалась незмінною, проте за рахунок збільшення 

середньої заробітної плати загальний фонд оплати праці у цих галузях також 

хоч не суттєво, проте збільшився. Досить позитивними спостерігаються 

тенденції у сфері операцій з нерухомим майном та фінансовій діяльності, 

оскільки у них фонд оплати праці зростав за рахунок збільшення чисельності 

зайнятих і зміни середньої оплати праці. У всіх інших галузях, попри незначне 

зменшення чисельності працівників, яке однозначно негативно впливало на 

зміну фонду оплати праці, спостерігалося також збільшення середньої 

заробітної плати, що відображало загальнонаціональні тенденції. 
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Рис. 2.20. Вплив чисельності працівників і середньої заробітної плати на 

зміну фонду оплати праці за видами економічної діяльності у 2010-2012 рр., 

млн. грн. 
Джерело: розрахував автор на основі [133-135] 

 

Сьогодні у світі досить актуальною стає політика гендерної рівності, яка 

насамперед має відображатися не стільки у політичних правах жінок та 

чоловіків, що у розвинених країнах логічно і вже досить давно запроваджено, 

скільки у доступі до певних послуг та економічних благ, що можна досягнути 

за рахунок відповідного рівня заробітної плати. Таким чином, нами проведено 

порівняльний аналіз рівня оплати праці чоловіків та жінок в залежності від 

сфери їх зайнятості (табл. 2.17).  

У загальному в економіці України досить відчутною є різниця  між 

середнім рівнем заробітної плати чоловіків та жінок. Як бачимо, у базовому 

2010 р. майже на 20% заробітна плата чоловіків була більшою, ніж у жінок.  
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Протягом 3-х років, попри загальне зростання середньої заробітної плати  в 

економіці України, розрив між рівнем оплати чоловіків і жінок хоч не суттєво, 

проте збільшувався. Темпи зростання заробітної плати чоловіків становили на 

рівні 35,1%, а жінок на 0,5%  менше. В галузевому вимірі вказані тенденції не 

завжди аналогічно відображені. Так, наприклад, у сільському господарстві 

розрив в оплаті щороку поглиблювався, оскільки темпи приросту заробітної 

плати жінок протягом 3-х років становив 37,5% , то чоловіків аж 43,2%.  

Таблиця 2.17 

Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків за видами 

економічної діяльності в Україні 

Вид економічної діяльності 

Рік 2012 р. до 

2010 р., % 2010 2011 2012 

жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. 

Сільське господарство 1361 1464 1639 1881 1871 2096 137,5 143,2 

Лісове господарство та 

пов’язані з ним послуги 
1714 1802 2157 2331 2439 2555 142,3 141,8 

Рибальство, рибництво 1239 1182 1499 1343 1741 1518 140,5 128,4 

Промисловість 2014 2925 2421 3534 2732 3946 135,7 134,9 

Будівництво 1549 1805 1918 2332 2135 2577 137,8 142,8 

Торгівля; ремонт автомобілів 1693 2048 2094 2567 2431 2945 143,6 143,8 

Діяльність готелів та 

ресторанів 
1371 1647 1672 1994 1933 2301 141,0 139,7 

Діяльність транспорту та 

зв’язку 
2309 2999 2647 3451 2951 3797 127,8 126,6 

Фінансова діяльність 4068 5655 4677 6658 5211 7491 128,1 132,5 

Операції з нерухомим майном 2366 2498 2851 3007 3368 3493 142,3 139,8 

Державне управління 2619 2982 2891 3347 3273 3753 125,0 125,9 

Освіта 1830 2079 2027 2257 2470 2714 135,0 130,5 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
1599 1775 1742 1936 2159 2386 135,0 134,4 

Надання послуг; діяльність у 

сфері культури та спорту 
1763 2499 2025 2886 2525 3568 143,2 142,8 

Усього 1974 2538 2272 3035 2661 3429 134,8 135,1 
Джерело: розрахував автор на основі [133-135] 

 

Відзначимо, що практично за усіма досліджуваними нами галузями 

економіки чи видами економічної діяльності заробітна плата жінок не 
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переважає заробітної плати чоловіків, що вказує на часткову дискримінацію 

жінок у питанні оплати праці. Проте виявлений розрив в рівні оплати праці в 

різних галузях є неоднаковим. Так, у фінансовій діяльності цей розрив 

становить майже 30% , водночас у лісовому господарстві це всього лише 

близько 5%. У сфері освіти, охорони здоров’я, де зайнятість жінок  переважає 

зайнятість чоловіків, заробітна плата останніх є більшою. Проте у системі 

освіти спостерігаємо поступове, особливо за досліджений нами період, 

наближення заробітної плати жінок до рівня оплати праці чоловіків: заробітна 

плата жінок зросла на 35%, а чоловіків лише на 30,5%. Отже, якщо виявлена 

тенденція буде і надалі зберігатись, то поступово рівень оплати праці жінок та 

чоловіків у сфері освіти може зрівнятися. Також бачимо, що темпи приросту 

оплати праці жінок переважають темпи приросту оплати праці чоловіків у 

лісовому господарстві, промисловості, готельному та ресторанному бізнесі, 

діяльності транспорту та зв’язку. Саме тому на сьогодні потрібно провадити 

політику, яка б забезпечувала вирівнювання рівня заробітної плати чоловіків та 

жінок (табл. 2.18). 

Що стосується рівня оплаті праці чоловіків і жінок в регіональному 

вимірі, бачимо, що у всіх без винятку регіонах рівень заробітної плати у 

чоловіків переважає рівень заробітної плати у жінок. І темп приросту, а отже, і 

розриву заробітної плати чоловіків та жінок також поступово збільшується. 

Винятком на сьогодні є лише Херсонська, Кіровоградська і Дніпропетровська 

області, де поступово темпи приросту заробітної плати жінок є вищими, ніж 

приріст оплати праці чоловіків.  Цей приріст є в межах 1,5%, проте ця 

тенденція все ж має місце для існування. В цілому, темпи приросту оплати 

праці чоловіків в окремих областях мають навіть дуже суттєве значення. Для 

прикладу у Волинській області, темпи приросту зарплати чоловіків на 8% 

більші ніж у жінок, у Черкаській області на 6%. 
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Таблиця 2.18 

Середньомісячна заробітна плата за статтю у регіонах України  

Регіон 

Рік 2012 р. до 

2010 р., % 2010 2011 2012 

жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. 

Автономна 

Республіка  Крим 1896 2107 2131 2496 2478 2876 130,7 136,5 

Вінницька 1670 1909 1879 2297 2245 2642 134,4 138,4 

Волинська 1616 1786 1828 2204 2176 2543 134,7 142,4 

Дніпропетровська 1952 2805 2273 3321 2610 3676 133,7 131,1 

Донецька 1975 3164 2312 3849 2700 4319 136,7 136,5 

Житомирська 1680 1917 1890 2293 2205 2563 131,3 133,7 

Закарпатська 1766 1956 1929 2266 2213 2549 125,3 130,3 

Запорізька 1866 2544 2167 3084 2496 3388 133,8 133,2 

Івано-Франківська 1757 2135 1975 2506 2311 2819 131,5 132,0 

Київська 1990 2613 2326 3199 2729 3586 137,1 137,2 

Кіровоградська 1657 1999 1888 2363 2210 2662 133,4 133,2 

Луганська 1787 2774 2059 3451 2402 3806 134,4 137,2 

Львівська 1759 2143 1987 2527 2309 2871 131,3 134,0 

Миколаївська 1828 2460 2075 2876 2413 3285 132,0 133,5 

Одеська 1855 2268 2152 2660 2481 2947 133,7 129,9 

Полтавська 1811 2406 2073 2902 2410 3305 133,1 137,4 

Рівненська 1739 2226 1946 2528 2268 2952 130,4 132,6 

Сумська 1680 2079 1909 2477 2239 2795 133,3 134,4 

Тернопільська 1596 1738 1768 2003 2101 2292 131,6 131,9 

Харківська 1866 2284 2135 2719 2473 3066 132,5 134,2 

Херсонська 1669 1809 1877 2080 2193 2357 131,4 130,3 

Хмельницька 1652 1942 1876 2310 2215 2670 134,1 137,5 

Черкаська 1715 1976 1946 2398 2295 2752 133,8 139,3 

Чернівецька 1721 1833 1906 2082 2260 2415 131,3 131,8 

Чернігівська 1600 1847 1799 2189 2142 2511 133,9 136,0 

У середньому в 

Україні 1974 2538 2272 3035 2661 3429 134,8 135,1 
Джерело: розрахував автор на основі [133-135] 

 

Таким чином, дослідження детермінант оплати праці, які більше пов’язані 

із самими суб’єктами системи оплати праці та менше пов’язані з механізмом 

державного регулювання, засвідчило, що вони по-різному впливають на цю 

систему та формують той чи інший рівень заробітної плати. Однозначно 

найсуттєвіше впливає на рівень оплати праці продуктивність праці й рівень 
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валового продукту на душу населення, які є у певному регіоні чи галузі 

економіки.  

Особливу увагу звертаємо на рівень інвестиційних вливань, які є 

поштовхом до зростання попередніх двох показників, а отже, й розміру 

заробітної плати. Зважаючи на це, держава може значно впливати на позитивну 

зміну цих показників, адже може покращити інвестиційний клімат регіону та 

галузі, що призведе до збільшення розміру внутрішніх та зовнішніх інвестицій. 

Проте не менш важливими є й інші детермінанти, які зумовили проведення їх 

аналізу та впливу на формування процесів оплати праці й розміру заробітної 

плати. Таким чином оплату праці визначає значна сукупність чинників, які є 

взаємозалежними і взаємодоповнюваними, й при цьому надзвичайно велику 

регулюючу та координуючу роль у процесі їх формування і впливу відіграє 

держава. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Проведені дослідження свідчать, що внаслідок неефективної державної 

політики щодо регулювання оплати праці у сфері соціально-трудових відносин 

протягом досліджуваного періоду спостерігалось ряд негативних тенденцій. 

Так, між показником офіційної зайнятості населення України, який за 

досліджуваний період (2000-2012рр.) залишився практично незмінним 

(зростання склало лише 0,9%) та середньообліковою чисельністю штатних 

працівників спостерігаємо значний відрив, який має тенденцію до збільшення. 

Це свідчить про значну частку неофіційної зайнятості працівників, проблема 

якої неефективно регулюється з боку держави. 

У загальному зростання номінальної заробітної плати в Україні 

відбувалось у всіх галузях економіки і регіонах. Проте більш ґрунтовний аналіз 

свідчить, що у регіональному та галузевому аспектах темпи зростання були 

неоднорідними. Найбільше, у понад 20 разів, зросла заробітна плата у сфері 
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сільського господарства та сфері надання послуг, а найменше – у будівництві, 

транспорті та державному управлінні (ріст близько у 10 разів). Варто зазначити, 

що суттєве зростання темпів збільшення заробітної плати у сільському 

господарстві все одно залишає вказану галузь економіки найменш оплачуваною 

діяльністю. Найвищий рівень оплати праці є у сфері фінансів (6275 грн.), який 

практично у 2 раза перевищує показник середньої заробітної плати по Україні.  

В середньому по Україні за 2000-2013 рр. середньомісячна заробітна 

плата зросла у 14,2 раза. Найменшим це зростання починаючи з 2000 р. було у 

південних та східних регіонах (у 12,6 і 13,4 раза відповідно), найсуттєвіше 

заробітна плата зросла у західному регіоні нашої держави. У посткризовий 

період спостерігалась практично однакова тенденція до зростання в усіх 

регіонах України. 

Проте зазначені показники зростання рівня заробітної плати не свідчать 

про однозначне збільшення рівня добробуту населення, оскільки офіційна 

статистика показує зростання номінального рівня оплати праці. Реальна 

заробітна плата зростала не такими значними темпами. Зменшення темпів 

приросту номінальної і реальної заробітної плати можна пояснити насамперед 

послабленням ділової активності у країні в цілому, спричиненої рецесією в 

економіці. 

Аналізуючи розміри заробітної плати, яку отримують штатні працівники 

в Україні, робимо висновок, що приблизно четверта частина працездатного 

населення отримує дохід на рівні мінімальних соціальних стандартів. 

Незважаючи на те, що починаючи з 2001 р. середньомісячна заробітна плата в 

Україні почала перевищувати прожитковий мінімум, а з 2009 р. його почала 

перевищувати і величина МЗП, їхній розмір є занадто низьким для 

забезпечення повноцінного відтворення людського потенціалу і значно 

нижчим, ніж відповідні показники розвинених країн. 

На основі проведеного дослідження робимо висновок, що практично в 

усіх регіонах України на підприємствах, які використовували тарифну сітку, 

рівень оплати праці вищий, ніж там, де тарифна сітка не використовувалась. 
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Особливо відчутним таке збільшення є у східних регіонах нашої країни. 

Позитивно на рівень заробітної плати в цілому впливає і дія на підприємствах 

колективних договорів. Проте рівень впливу кожного із зазначених 

інструментів є різним залежно від сфери економічної діяльності підприємства. 

В окремих випадках використання цих інструментів регулювання оплати праці 

одночасно має абсолютно протилежний вплив.  

Можемо стверджувати, що структура фонду оплати праці у різних 

галузях економіки формується нерівномірно, що є цілком логічно і правильно, 

оскільки вклад людини та система її мотивації до більш продуктивної праці 

мають бути відмінними. Проте, на нашу думку, невиправданими є занадто малі 

(сфера державного управління), або занадто великі (сільське господарство) 

частки основної заробітної плати у фонді оплати праці окремих галузей і сфер 

діяльності. 

В Україні, попри використання різноманітних інструментів щодо 

мінімізації рівня заборгованості по заробітній платі, така заборгованість є у всіх 

галузях економіки і у всіх регіонах. Це пов’язано з доволі формальним 

регулюванням з боку держави відповідальності роботодавця за не вчасну, або 

не у повному обсязі виплату заробітної плати найманим працівникам. 

Відчутною в України є різниця  між середнім рівнем оплати праці 

чоловіків та жінок. У більшості регіонах рівень заробітної плати чоловіків 

переважає рівень заробітної плати жінок. Винятком сьогодні є лише 

Херсонська, Кіровоградська і Дніпропетровська області. Це свідчить про 

наявність і певних гендерних проблем у процесах регулювання системи оплати 

праці в Україні, які також потребують вирішення. 

Ключовим чинником, який може спричинити зростання середньомісячної 

заробітної плати є власне збільшення ВРП, а отже, і ВВП, що в основному 

можна досягти за рахунок підвищення продуктивності, залучення інвестицій, 

оновлення основних фондів та впливу інших детермінант. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ГОСПОДАРСЬКІЙ 

СИСТЕМІ УКРАЇНІ  

 

3.1. Вдосконалення формування і прогнозування рівня заробітної 

плати на основі використання методів економіко-математичного 

моделювання 

 

Будь-який показник діяльності підприємства, певний економічний 

результат в державі залежить від ряду чинників, що здійснюють на нього 

прямий чи опосередкований вплив. Його формування може відбуватись під 

дією зовнішнього і внутрішнього середовища, ринкового та неринкового 

середовища, що залежить від ділянки безпосереднього результату такого 

показника. Щодо системи оплати праці, то вона також залежить від цілої низки 

чинників, які впливають на рівень оплати праці, справедливе відшкодування 

працівнику за виконану роботу, періодичність виплати, податкове 

навантаження тощо. Проте важко сказати який чинник впливає на заробітну 

плату у тій чи іншій мірі, та як від цього може значно змінитись її рівень. Для 

такого аналізу нами було використано програми Microsoft Excel 2010 та Stata 

11.1., що дозволили скласти кореляційно-регресійну модель залежності та 

впливу окремих чинників на рівень середньомісячної заробітної плати. 

Для ґрунтовного дослідження середньомісячної заробітної плати в 

Україні за період 2006-2013 рр. взято дві групи чинників, які є не рівнозначні за 

походженням та значенням. До першої групи віднесли індекси 

конкурентоспроможності регіонів України, визначених на основі експертних 

опитувань керівників підприємств [49]; до другої – МЗП та ВВП у розрахунку 

на одну особу [14; 135] (додаток М), які згідно думок й праць вчених, ставлять 

у залежність розмір заробітної плати від вказаних чинників.  
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Для першої групи чинників модель будувалась за допомогою програми 

Microsoft Excel 2010, вихідні дані для якої наведені у додатку Н та показники 

змінних яких позначені таким чином: Х0 – ефективність ринку праці, Х1 – вища 

освіта та професійна підготовка, Х2 – ефективність ринку товарів, Х3 – 

інновації, Х4 – інституції, Х5 – інфраструктура, Х6 – охорона здоров'я та 

початкова освіта, Х7 – рівень розвитку бізнесу, Х8 – рівень розвитку 

фінансового ринку, Х9 – розмір ринку, Х10 – технологічна готовність. 

Результативною змінною є середньомісячна заробітна плата, яку позначимо Y.  

Кореляційний аналіз факторних ознак було виконано за допомогою 

інструмента „Кореляція пакету аналізу”. Отримана кореляційна матриця 

середньомісячної заробітної плати та оцінки чинників визначених на основі 

експертних опитувань представлена у додатку П. 

Аналіз наведених там коефіцієнтів парної кореляції показує, що між 

середньою заробітною платою та рівнем розвитку бізнесу (Х7), розміром ринку 

(Х9) спостерігається сильний позитивний кореляційний зв’язок; інноваціями 

(Х3), інфраструктурою (Х5), технологічною готовністю (Х10) – значний зв’язок; 

вищою освітою та професійною підготовкою (Х1), ефективністю ринку товарів 

(Х2), рівнем розвитку фінансового ринку (Х8) – помірний кореляційний зв’язок. 

Наступний крок – включення у регресійну модель усіх показників, які в 

нас є. З попередньо проведеного аналізу результатів регресії видно, що жоден із 

показників у такій моделі не є статистично значущим. Такий висновок можна 

зробити на основі P-значення, яке має бути менше 0,05 для статистично 

значущого показника. Отже, у цю модель включена надлишкова кількість 

показників. Тому потрібно вибрати показники, які будуть проходити згідно P-

значення й одночасно будуть забезпечувати високий R – значення коефіцієнту 

кореляції. Після всіх комбінацій підбору показників, ми дійшли висновку, що 

два показники є статистично значущими і з високим значенням R. При цьому R 

не дуже змінився. Важливіше значення для специфікації моделі має R-adjusted, 

який після вибору двох параметрів збільшився, порівняно з початковою 
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моделлю. Також модель з двома параметрами пройшла тест на стійкість (robust 

test). 

Розрахунок кореляційно-регресійної моделі на основі двох параметрів: 

рівень розвитку бізнесу та розмір ринку, які мають сильний зв’язок із 

середньою заробітною платою представлено у табл. 3.1 (повний варіант у 

додатку Р). 

Отже, виходячи із отриманих даних більш точно побудованої моделі 

відзначимо, що 71,1% варіації середньої заробітної плати у досліджуваній 

сукупності за регіонами України зумовлено варіацією індексів 

конкурентоспроможності, а 28,9 % (100,0 − 71,1) варіації середньої заробітної 

плати – варіацією інших чинників. 

Таблиця 3.1 

Результати кореляційно-регресійного аналізу впливу показників індексу 

конкурентоспроможності на рівень середньомісячної заробітної плати 

Регресійна статистика Дисперсійний аналіз 

Множинний R 0,843  df SS MS F Значення F 

R-квадрат 0,711 Регресія 2 1857673,71 928836,9 27,10 1,162E-06 

Нормований R-

квадрат 0,685 Залишок 22 754058,291 34275,4   

Стандартна 

помилка 185,136 Разом 24 2611732    

Спостереження 25       

 

Наступним порівняльним коефіцієнтом для достовірності даних є F-

критерій. Якщо фактичне значення F-критерію перевищує відповідне критичне, 

тобто Fфакт > Fкрит, то зв’язок між досліджуваними ознаками визнається 

істотним. В нашому випадку F-факт>Fкрит = 27,0992>2,63465. 

Фактичне значення F-критерію за рівня істотності a=0,05 більше 

критичного його значення. Отже, можна стверджувати з імовірністю 0,95, що 

зв’язок між середньою заробітною платою та взятими двома індексами 

конкурентоспроможності регіонів підтверджує таке доведення. 

Порівнюючи одержане критичне значення F-критерію з визначеним за 

допомогою вбудованої функції FРАСПОБР для рівня істотності a=0,05, бачимо, 
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що фактичне значення F-критерію для рівня істотності a=0,05 більше 

критичного його значення і, отже, зв’язок між середньою заробітною платою та 

індексами конкурентоспроможності в досліджуваній сукупності регіонів для 

ймовірності 0,95 за представленими даними є доведеним, він існує між цими 

ознаками. Таким чином, з імовірністю 0,95, тобто в 95 випадках зі 100, розмір 

середньої заробітної плати залежить від підібраних індексів, отже, визнається 

достовірним. 

Необхідно визначити коефіцієнт еластичності, який дає відносну 

характеристику зміни результативної ознаки за рахунок факторної. Обчислена 

величина коефіцієнта еластичності 3,17 показує, що зі збільшенням 

інтегрального індексу конкурентоспроможності на 1% у середньому розмір 

заробітної плати збільшується на 3,17%. 

Порівняння обчислених різними методами значень парного лінійного 

коефіцієнта кореляції – r свідчить, що вони точно збігаються, і це підтверджує 

правильність його розрахунку. 

Обчислені величини r=R=0,843374396 свідчать, що за відомою шкалою 

щільності зв’язку Чеддока, визначена за парним лінійним рівнянням регресії 

між розміром середньої заробітної плати та інтегральним індексом 

конкурентоспроможності за регіонами є досить високою.  

Порівняння фактичних значень F-критерію і R
2
 з критичними дає 

підстави з імовірністю 0,95 і 0,99 стверджувати про істотність зв’язку між 

розміром середньої заробітної плати та чинниками, які сформували 

інтегральний індекс конкурентоспроможності.  

Таким чином, на основі результатів регресії можна зробити такі 

висновки: 

- збільшення показника експертної оцінки рівня розвитку бізнесу на 1 

пункт (наприклад з 3 до 4) призведе до збільшення заробітної плати на 

1199 грн.;  

- збільшення показника експертної оцінки розміру ринку на 1 пункт 

призведе до збільшення заробітної плати на 350 грн. 
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Зростання середньої заробітної плати на названу величину можливе при 

зміні цих двох коефіцієнтів у тому випадку, коли інший показник не 

змінюватиметься. 

Друга група чинників, мінімальна заробітна плата і валовий внутрішній 

продукт в розрахунку на одну особу (вихідні дані представлено у додатку М), 

характеризується певною особливістю, адже ці показники та результуючий 

показник – середня заробітна плата, змінювались протягом часових періодів. 

Побудова економіко-статистичної моделі у звичному варіанті є не логічною та 

методично не правильною, адже містить часові лаги. Тому для цього 

використовувалась програма Stata 11.1., яка має більше функціональних 

можливостей та простіші дії при проведенні потрібного аналізу. 

Визначення взаємозв’язків між змінними, які представляють собою 

числові ряди, вимагає проведення ретельного аналізу. Варіативність таких 

змінних пояснюється в основному чотирма складовими: тренд; сезонність; 

циклічність; випадковість (randomness). Ці складові можуть мати різний вплив 

на досліджувану (результуючу) змінну величину і можуть бути представлені 

різними функціями.  

Першою з них є дослідження тренду. Перш за все проаналізуємо по якому 

тренду відбувається зміна показників середньої заробітної плати, МЗП і ВВП на 

одну особу) (рис. 3.1). Відзначимо: залежною змінною є середня заробітна 

плата (ave-salary); змінні показники: мінімальна заробітна плата (min-salary) та 

валовий внутрішній продукт на одну особу (GDP-PP); незалежною змінною є 

час (time). Візуально тренди пояснюються лінійною або квадратичною 

функцією, проте для достовірності перевіримо це аналітично.  

Для побудови тренду середньої заробітної плати використаємо регресію, 

перевіримо також на наявність автокореляції у відхиленнях (residuals) за 

допомогою тесту Дарбіна-Уотсона. Далі, як основу для вибору найбільш 

оптимального тренду на основі наявних даних, застосуємо Akaike information 

criterion (AIC) – інформаційний критерій Акаіка (табл. 3.2).  
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Рис. 3.1.Тренди змінних показників та залежного (досліджуваного) 

показника 

 

За проведеним порівнянням тренд краще пояснюється квадратичною 

функцією. 

Таблиця 3.2 

Регресійна модель за квадратичною функцією, автокореляція відхилень за 

допомогою тесту Дарбіна-Уотсона та оптимальний тренд на основі 

інформаційного критерію Акаіка середньої заробітної плати 

. reg ave_salary time time2 

      Source |       SS       df       MS            Number of obs =      28 

                                                     F(  2,    25) =  306.09 

       Model |  7495234.22     2  3747617.11         Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  306091.887    25  12243.6755         R-squared     =  0.9608 

                                                     Adj R-squared =  0.9576 

       Total |  7801326.11    27  288938.004         Root MSE      =  110.65 

  ave_salary |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|   [95% Conf. Interval] 

        time |  -715.8913   141.8255    -5.05   0.000  -1007.986   -423.7962 

       time2 |   1.970496   .3589922     5.49   0.000   1.231138    2.709854 

       _cons |   66520.98   13988.88     4.76   0.000   37710.36    95331.61 

 

. estat dwatson 

Durbin-Watson d-statistic(  3,    28) =   1.65478 
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. estat ic 

       Model |    Obs    ll(null)   ll(model)     df       AIC         BIC 

           . |     28   -215.2567   -169.9224      3     345.8448    349.8414 

               Note:  N=Obs used in calculating BIC; see [R] BIC note 

 

Як видно з результату тесту, у відхиленнях присутня автокореляція. D-

значення=1,65478. Порогові важливості D-значення від 0 до 4. D-значення 

наближене до 0 – позитивна автокореляція, наближене до 2 – автокореляція 

відсутня, до 4 – негативна. Значення AIC=345,8448. 

Побудуємо графік (рис. 3.2), на якому зображені: 

- середня заробітна плата (average salary); 

- значення середньої заробітної плати при умові, якби тренд виражався 

лінійною функцією (fitted value); 

- відхилення (residuals). 
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Рис. 3.2. Тренд середньої заробітної плати за квадратичною функцією 

 

Далі аналізуємо тренд МЗП, на основі якого, можна зробити висновок, що 

він також краще пояснюється квадратичною функцією. Оскільки 

AIC_квадр=296,68 < AIC_лін=301,09, а D-значення більше у квадратичній 

функції. 
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Для побудови тренду МЗП використаємо регресію, перевіримо, чи наявна 

автокореляція у відхиленнях (residuals) за допомогою тесту Дарбіна-Уотсона. 

Для вибору найбільш оптимального тренду на основі наявних даних знову 

використаємо інформаційний критерій Акаіка (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Регресійна модель за квадратичною функцією, автокореляція відхилень за 

допомогою тесту Дарбіна-Уотсона та оптимальний тренд на основі 

інформаційного критерію Акаіка МЗП 

. reg min_salary time time2 

      Source |       SS       df       MS            Number of obs =      28 

                                                     F(  2,    25) =  444.21 

       Model |  1879243.08     2  939621.542         Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  52881.0232    25  2115.24093         R-squared     =  0.9726 

                                                     Adj R-squared =  0.9704 

       Total |  1932124.11    27  71560.1521         Root MSE      =  45.992 

  min_salary |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|   [95% Conf. Interval] 

-------------+-------------------------------------------------------------- 

        time |  -117.5354   58.94927    -1.99   0.057  -238.9437    3.872874 

       time2 |   .3784577   .1492138     2.54   0.018   .0711462    .6857693 

       _cons |   9126.012   5814.426     1.57   0.129  -2849.022    21101.05 

 

. estat dwatson 

Durbin-Watson d-statistic(  3,    28) =  .8911443 

 

. estat ic 

       Model |    Obs    ll(null)   ll(model)     df          AIC         BIC 

           . |     28   -195.7172   -145.3406      3     296.6812    300.6778 

               Note:  N=Obs used in calculating BIC; see [R] BIC note 

 

За проведеним порівнянням цей тренд краще пояснюється квадратичною 

функцією. Результат тесту показав, що у відхиленнях присутня автокореляція, 

D-значення = 0,8911443. Значення AIC=296,6812. 

Графічне зображення тренду МЗП подано на рисунку 3.3. 
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Рис. 3.3. Тренд МЗП за квадратичною функцією 

 

Для побудови тренду ВВП на одну особу побудуємо регресію (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Регресійна модель за лінійною функцією, автокореляція відхилень за 

допомогою тесту Дарбіна-Уотсона та оптимальний тренд на основі 

інформаційного критерію Акаіка ВВП на одну особу 

. reg GDP_PP time 

      Source |       SS       df       MS            Number of obs =      28 

                                                     F(  1,    26) =  186.99 

       Model |  74115643.3     1  74115643.3         Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  10305552.5    26  396367.404         R-squared     =  0.8779 

                                                     Adj R-squared =  0.8732 

       Total |  84421195.9    27  3126710.96         Root MSE      =  629.58 

      GDP_PP |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|   [95% Conf. Interval] 

        time |   201.4122   14.72922    13.67   0.000   171.1358    231.6885 

       _cons |  -34405.97   2911.453   -11.82   0.000  -40390.55   -28421.39 

 

. estat dwatson 

Durbin-Watson d-statistic(  2,    28) =  1.578624 

 

. estat ic 

       Model |    Obs    ll(null)   ll(model)     df          AIC         BIC 

           . |     28    -248.598   -219.1541      2     442.3082    444.9727 

               Note:  N=Obs used in calculating BIC; see [R] BIC note 
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На основі проведеного аналізу, можна зробити висновок, що тренд ВВП 

краще пояснюється лінійною функцією. Оскільки AIC_квадр=444,15> 

AIC_лін=442,30, а D-значення приблизно однакове як у лінійній функції, так й 

у квадратичній. 

За проведеним порівнянням цей тренд краще пояснюється лінійною 

функцією. Результат тесту показав, що у відхиленнях присутня автокореляція, 

D-значення = 1,578624. Значення AIC=296,6812 

Графічне зображення тренду ВВП на одну особу подано на рисунку 3.4. 
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Рис. 3.4. Тренд ВВП на одну особу за лінійною функцією 

 

Враховуючи те, що показники подані у часовому відрізку, то необхідно 

провести аналіз сезонності кожного з них, тобто визначити чи часова 

залежність впливає на зміну цих показників.  

На основі проведеного аналізу, можна зробити висновок, що тренд 

середньої заробітної плати, скоригований на сезонність, все одно краще 

пояснюється квадратичною функцією, де крім того: AIC_квадр=339,63> 

AIC_лін=363,5,  D-значення_квадр = 1.560155 > D-значення_лін = 0.6291558. 



141 

Аналіз тренду МЗП скоригований на сезонність також краще 

пояснюється квадратичною функцією. В цьому випадку AIC_квадр=306.9857> 

AIC_лін=309.5666, D-значення_квадр = 1.256881 > D-значення_лін = 1.073521. 

Аналіз тренду ВВП на одну особу скоригований на сезонність, все ж 

підтверджує краще пояснення лінійною функцією, а також 

AIC_квадр=422.7969> AIC_лін=421.1741, D-значення_квадр = 1.053935> D-

значення_лін = 1.041404. 

Для цілей прогнозування та виявлення взаємозв’язків між змінними, що 

представляють собою числові ряди, необхідною умовою є те, щоб дані були 

„стаціонарними”. Процес вважається „стаціонарним”, якщо його середнє 

значення і варіація є сталими протягом всього досліджуваного періоду, а 

коваріація залежить лише від лагу між конкретними показниками змінної. 

Якщо ці умови не виконуються, процес буде „не стаціонарним”, а 

прогнозування чи виявлення взаємозв’язків між змінними будуть статистично 

ненадійними.  

Перевіримо всі змінні на стаціонарність за допомогою автокореляційної 

функції. 

Виходячи із отриманих даних відзначимо, що процес є „не стаціонарний”, 

оскільки присутня автокореляція між показника середньої заробітної плати, 

МЗП та ВВП на одну особу до 4 лагу. Для прогнозування, необхідно 

трансформувати процес у „стаціонарний” за допомогою знаходження першої 

різниці (First difference). 

Після знаходження першої різниці між показниками середньої заробітної 

плати, процес став більш наближений до „стаціонарного”. Хоча чітко 

прослідковується автокореляція між кожним четвертим лагом. В даному 

випадку ми припускаємо, що у певному кварталі відбувався вплив показника 

ВВП на одну особу, який зменшився відносно постійно зростаючої тенденції.  

Після знаходження першої різниці між показниками МЗП, процес став 

„стаціонарним”. 
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Навіть після застосування першої різниці показників ВВП на одну особу, 

спостерігається чітка автокореляція між кожним другим лагом. Такий процес 

не можна вважати „стаціонарним”. Для цілей прогнозування такий процес буде 

статистично ненадійним. 

Для підтвердження взаємозв’язку між змінними визначимо їх за 

допомогою регресійної моделі. 

1. Між МЗП і середньою заробітною платою (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Регресійна модель взаємозв’язку МЗП та середньої заробітної плати 

. reg D.min_salary D.ave_salary 

      Source |       SS       df       MS            Number of obs =      27 

                                                     F(  1,    25) =    5.51 

       Model |  8572.34418     1  8572.34418         Prob > F      =  0.0271 

    Residual |  38875.9521    25  1555.03808         R-squared     =  0.1807 

                                                     Adj R-squared =  0.1479 

       Total |  47448.2963    26  1824.93447         Root MSE      =  39.434 

D.min_salary |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|   [95% Conf. Interval] 

  ave_salary | 

         D1. |  -.1304875   .0555763    -2.35   0.027  -.2449489    -.016026 

       _cons |   37.92324   8.559315     4.43   0.000     20.295    55.55148 

 

Аналіз дає можливість зробити висновок, що у разі збільшення різниці 

МЗП на одну гривню між двома сусідніми періодами, спричинить зменшення 

різниці середньої заробітної плати між двома аналогічними періодами на 1,38 

грн. Такий випадок пояснити важко, проте можна припустити, що роботодавці 

зможуть зменшити офіційно зареєстрованих працівників для зменшення 

відрахувань з фонду оплати праці, або ж ці витрати покрити за рахунок 

зменшення заробітної плати загалом. 

2. Між ВВП на одну особу та середньою заробітною платою (табл. 3.6). 

Збільшення різниці ВВП на одну особу на одну гривню між двома сусідніми 

періодами, спричинить збільшення різниці середньої заробітної плати між 

двома аналогічними періодами на 0,12 грн. Ця залежність є логічною, оскільки 
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зростає ВВП в країні, зростає продуктивність праці, відповідно й збільшується 

середня заробітна плата. 

Таблиця 3.6  

Регресійна модель взаємозв’язку ВВП та середньої заробітної плати 

. reg D.ave_salary D.GDP_PP 

      Source |       SS       df       MS            Number of obs =      27 

                                                     F(  1,    25) =   23.92 

       Model |  246150.332     1  246150.332         Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  257306.335    25  10292.2534         R-squared     =  0.4889 

                                                     Adj R-squared =  0.4685 

       Total |  503456.667    26  19363.7179         Root MSE      =  101.45 

D.ave_salary |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|   [95% Conf. Interval] 

      GDP_PP | 

         D1. |   .1230553   .0251626     4.89   0.000    .071232    .1748786 

       _cons |   43.72621   20.31764     2.15   0.041   1.881247    85.57116 

 

Підсумовуючи аналіз побудови моделі в цілому зауважимо, що обрані 

показники є статистично значимі та достовірні, а МЗП та ВВП на одну особу 

дійсно впливають на рівень середньої заробітної плати. 

Побудова будь-якої моделі дає можливість спрогнозувати досліджуванні 

показники на кілька періодів вперед, якщо такі показники є статистично 

значущі. Виходячи із наших даних, зробимо прогноз на 2014-2016 рр. Для 

побудови прогнозних значень, а саме показників середньої заробітної плати та 

МЗП, можна використати кілька способів (моделей): 

- наївна модель (Naive model), суть якої полягає у прогнозованому 

значенні у майбутньому періоді – таке саме яке було у попередньому. Може 

використовуватись лише для прогнозування на один крок вперед; 

- moving average (2) – прогнозне значення на один крок вперед дорівнює 

середньому значенню двох попередніх періодів; 

- moving average (4) – прогнозне значення на один крок вперед дорівнює 

середньому значенню чотирьох попередніх періодів; 
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- exponential smoothing – фактор згладжування може знаходитись між 0 і 

1. Чим ближче фактор до 1, тим більше прогнозоване значення покладається на 

значення показника, яке було у попередньому періоді; 

- прогноз за лінійним трендом та за квадратичним трендом. 

Рівняння трендів для визначення прогнозних показників 

середньомісячної заробітної плати, МЗП та ВВП на одну особу представлено у 

табл. 3.7, де у – це величина показника у грошовому вираженні, х – період часу, 

протягом якого змінюється прогнозний показник.   

Таблиця 3.7 

Рівняння трендів середньої та МЗП, ВВП на одну особу 

Тренд 

Рівняння регресії 

cередньомісячна 

заробітна плата 
МЗП ВВП на одну особу 

Експоненціаль

ний 
y = 806,88e

0,0526x
 y = 348,8e

0,0452x
 y = 2913,7e

0,0377x
 

Лінійний y = 94,127x + 581,47 y = 32,45x + 259,02 y = 197,73x + 2502 

Логарифмічни

й 
y = 932,35ln(x) - 261,17 y = 311,26ln(x) - 5,8677 y = 1972,4ln(x) + 697,03 

Поліноміальн

ий 

y = -0,783x
2
 + 119,18x + 

443,66 

y = 0,0301x
2
 + 31,487x + 

264,32 

y = -0,2967x
2
 + 207,22x + 

2449,8 

Степеневий y = 461,48x
0,5558

 y = 227,13x
0,4571

 y = 1925,2x
0,404

 

 

Найточнішою для передбачення середньої заробітної плати є модель за 

поліноміальним трендом, а для МЗП – за лінійним трендом, для ВВП на одну 

особу – також за поліноміальним трендом, які побудуємо та відобразимо на 

рис. 3.5.  

Для отримання конкретних прогнозних значень змінних візьмемо ж 

звісно середню заробітну плату та МЗП. Показник ВВП на одну особу є 

найменш стабільним, оскільки на його значення впливають багато чинників, 

тому важко чітко спрогнозувати. 

Порівняємо прогнозні значення показників із реальними у 2014 р.     

(табл. 3.8). Спостерігаємо відхилення прогнозних показників середньої 

заробітної плати від реальної, яке дає підстави стверджувати, що на рівень 

оплати праці впливають ще й інші чинники, які й внесли свої корективи щодо її 
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реального рівня. Відхилення у показниках МЗП прогнозованих до реальних є 

меншим в порівнянні з відхиленням середньої заробітної плати. 

 

 
Рис. 3. Фактичні, вирівняні та прогнозні дані лінії трендів ВВП на одну 

особу, мінімальної і середньомісячної заробітної плати  
  Джерело: власні розрахунки автора  

 

Певні корективи у реальні показники внесла сьогоднішня ситуація в 

державі, як і на розмір середньої заробітної плати, так і на рівень МЗП. 

Зазначимо, що використавши наведену методику можна здійснювати прогноз 

рівня середньої заробітної плати за регіонами держави. 

Для кращого розуміння впливу МЗП та ВВП на одну особу на розмір 

середньої заробітної плати, опишемо на теоретичному рівні цей вплив та 

можливі варіанти кінцевого його результату.  

Якщо законодавство країни прив’язує пенсії або виплати з безробіттям до 

мінімального рівня заробітної плати, влада повинна враховувати вплив, що 

будь-яке коригування МЗП матиме виплати на певних рівнях. Важливо 

переконатися, що будь-яке прийняте рішення не порушує бюджет соціального 

страхування. 

Очевидно, що цей метод має серйозні недоліки, оскільки другі змінні, 

інші ніж МЗП – в тому числі макроекономічні, такі як рівень інфляції, попит на 

робочу тощо – також може впливати на нерівність в оплаті праці. 
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Таблиця 3.8 

Прогнозні показники середньої заробітної плати за моделлю 

поліноміального тренду та МЗП за моделлю лінійного тренду в Україні 

Квартал 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 

значення середньої заробітної плати: 
прогнозовані реальні прогнозовані прогнозовані 

І 3313 3263 3750 3905 

ІІ 3435 3368 3820 3990 

ІІІ 3561  3895 4060 

IV 3690  3960 4140 

Півріччя 
значення МЗП: 

прогнозовані реальні прогнозовані прогнозовані 

І 1258 1256
* 

1337 1390 

ІІ 1290  1379 1487 
*
враховуючи те, що з травня 2014 р. МЗП біла проіндексована на 3% 

 

Альтернативний метод полягає у моделюванні впливу мінімального 

підвищення заробітної плати на розподіл заробітної плати, а потім вимірювання 

дисперсії заробітної плати. Зосередження на нерівності впливу МЗП на 

заробітну плату у промислово розвинених країн, підтверджує і завершує 

наведені вище аргументи, показуючи, що:  

1) МЗП знижує дисперсію заробітної плати, і чим вищий її розмір, тим 

більше дисперсія зменшується;  

2) мінімальний розмір оплати праці знижує розмежування між 

заробітною платою чоловіків і жінок, а також розрив між молодими 

працівниками і їх більш досвідченими колегами. Виникають ці ефекти, тому що 

молоді працівники та жінки мають тенденцію групуватися навколо на підставі 

шкали заробітної плати.  

Вплив МЗП на реальну середню заробітну плату дозволяє перевірити, чи 

встановлений мінімальний розмір оплати праці дійсно позначається на 

стандарті життя працівників. Найбільш простий спосіб є порівняння еволюції 

МЗП і еволюції середньої заробітної плати, при цьому слід спостерігати яким 
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чином певні зміни впливають на середню заробітну плату (економічне 

зростання, ціни, технічний прогрес).  

Як вже згадувалося, законодавці спочатку ввели мінімальний розмір 

зарплати у прагненні зберегти її купівельну спроможність. Однак ефект має два 

аспекти: мінімальне збільшення заробітної плати захищає найменш 

низькооплачуваного найманого працівника від інфляції, але через вплив на 

заробітну плату й дефіцит державного бюджету вона ризикує до прискорення в 

інфляційній спіралі, збільшуючи витрати на заробітну плату й чинить тиск на 

загальний попит. Саме тому уряду працювати на основі цього критерію 

необхідно з великою обережністю. Теоретично не повинно бути ніякого зв’язку 

між МЗП та ієрархією заробітної плати, враховуючи, що мінімальний розмір 

оплати праці впливає тільки на заробітну плату низькооплачуваних найманих 

працівників. Однак, на практиці, зростання мінімального розміру заробітної 

плати впливає на заробітну плату за всіма напрямками, тому що це є одним з 

основних і універсальних аспектів МЗП – це вважається еталоном заробітної 

плати. 

У промислово розвинених країнах розмір МЗП, як правило, 

супроводжується невеликим збільшення заробітної плати для групи 

працюючих, які отримують заробітну плату трохи більшу мінімальної, але цей 

ефект не спостерігається серед високооплачуваних працівників. Заробітна плата 

розподіляється таким чином, що вона лише частково відновлюється. Звичайно, 

це не обов’язково означає, що найбільш високооплачувані групи працівників не 

отримують підвищення заробітної плати, хоча це дозволяє припустити, що це 

залежить від мінімального розміру оплати праці. Таким чином, МЗП служить 

для запобігання постійно зростаючої нерівності в оплаті праці. 

У цьому випадку МЗП має подвійну властивість: з однієї сторони, вона 

може служити для зменшення нерівності в оплаті праці, якщо зростає швидше, 

ніж зарплати у верхній позиції, з іншої – вона може фактично збільшити 

нерівність, якщо падає у реальному вираженні. Є два широко використовуваних 

методи для оцінки впливу МЗП на нерівність в оплаті праці. Найпростіший 
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полягає у вимірюванні співвідношення між змінами МЗП і дисперсії у 

нерівності в оплаті праці. Обидва стандарти відхилення застосовуються 

відносно середньої заробітної плати, яку отримують 10% найбільш 

оплачуваних працівників із середньою заробітною платою та тією, яку 

отримують 10% найменш оплачуваних, є надійними показники нерівності в 

оплаті праці, і є додаткова перевага, що дозволяє порівнювати дисперсії.  

У 2010 р. ВВП на одного зайнятого був близьким до рівня США в 

Нідерландах (100%), Бельгії (99%), Франції (92%), Німеччині та Ірландії (91%). 

Найнижчим рівень ВВП на одного зайнятого в тих державах-членах ЄС, в яких 

був комуністичний режим, з рівнем продуктивності, починаючи від 25% рівня 

США в Румунії до 60% у країнах-членах ЄС з успішним  раннім переходом до 

ринкової економіки (наприклад, Чеська Республіка та Словенія) [218]. 

Емпіричні дослідження показали, що (зокрема у США) заробітна плата не 

збільшується так само, як продуктивність праці протягом багатьох років. 

Фокусування по заробітній платі не може показати всієї ситуації у вартості 

робочої сили через дві важливі причини: 

- по-перше, існує зростаюча важливість змінних елементів компенсації у 

багатьох країнах. Незважаючи на те, що заробітну плату представляють 

регулярні платежі (наприклад, основна заробітна плата, вартість надбавок та 

інших гарантованих і регулярних платежів), загальний дохід додатково включає 

понаднормові виплати, бонуси, які виплачуються регулярно, і нерегулярні 

виплати – винагорода за невідпрацьований час й виплати у натуральній формі 

[218].   

- по-друге, навіть загальний заробіток занижує витрати справжнього 

коефіцієнту, оскільки вони не включають відрахування роботодавців до 

системи соціального забезпечення, особисте страхування, без фінансування 

працівників соціальної допомоги, платежі працівникам через хворобу, по 

вагітності та пологах і т.д. Це, наприклад, може визначити недостовірну міру 

вартості робочої сили в країнах з великими внесками роботодавців на 
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обов’язкове соціального страхування, що особливо є актуальним у 

континентальній Європі. 

Для емпіричного аналізу, представленого тут, ми використали  дані [225], 

а саме, як зростала середня заробітна плата до еквіваленту повної зайнятості в 

економіці та загальна оплата праці одного працівника. Аналіз даних стосуються 

країн-членів ЄС та інших, які мають розвинену економіку, а саме США, 

Великобританія, Канада, Японія, Австралія і Нова Зеландія та ін.  

Темпи зростання розміру заробітної плати на одного працівника були 

отримані із змінними та постійними цінами 2008 р. Компенсація праці на 

одного працівника використовується замість погодинної оплати праці тому, що 

остання доступна для меншості країн. 

1. У Швеції, Канаді, Данії, Норвегії, Італії та Швейцарії, реальна 

заробітна плата зросла швидше, ніж ВВП на годину, що може частково 

відображати відмінності у конкретних країнах в економічних циклах 

(наприклад, для Швеції, яка пережила особливо гостру економічну кризу на 

початку 1990-х років, де зростання заробітної плати, ймовірно, відстає від 

зростання продуктивності на кілька років). 

2. У більшості випадків зростання заробітної плати на одного працівника 

було менше, ніж зростання соціальних компенсаційних виплат у випадку 

безробіття, з важливими винятками, як Великобританія, США, Японії. Однак 

компенсації також росли швидше, ніж зарплати в Греції, Норвегії та 

Нідерландах. 

Існує тісний зв’язок між заробітною платою та рівнем зайнятості. Частка 

в якості потенційного індикатора для цілей моніторингу, які випливають з 

статистичної побудови індикатора: 

- по-перше, зміни у структурі зайнятості, наприклад, скорочення 

робочого часу. Показник неповного робочого дня, не може використовуватись 

для такого розрахунку (хоча він може застосуватись при побудові деяких інших 

показників, таких як погодинна заробітна плата або середня оплата праці на 

рівні національних інструментів).  
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- по-друге, для того щоб виміряти трудовий дохід, в першу чергу, 

необхідно побудувати заробітну плату за індивідуальною трудовою діяльністю 

або членами сім’ї, які працюють у власному бізнесі без чіткого спостереження 

доходу (зазвичай, для розрахунків використовують еквівалент середньої 

заробітної плати).  

- по-третє, цей показник також приєднується до інших даних з слабким 

зв’язком до заробітної плати, які обговорювались вище, наприклад, той факт, 

що трудові доходи в різних країнах не можуть включати в себе (або можуть 

включати диференційовано) деякі з елементів пов’язаних із заробітною платою, 

і це набуває більшого значення у світі, в якому капітал з виплати винагороди та 

інші елементи пов’язані із заробітною платою пакету винагород стають 

важливішими в багатьох країнах.  

Основним моментом на додаток до теоретичних проблем з індикатором – 

частка заробітної плати та тенденції в ній просто занадто неточні показники, що 

сприяють корисному розумінню змін у вартості робочої сили та оплати праці, 

які мають відношення до кількості виробництва або рівня зайнятості. Це 

особливо вірно, якщо нестандартні елементи винагороди враховують питомі 

витрати на робочу силу. 

Питомі витрати на робочу силу запропонували альтернативний підхід у 

зростанні компенсації праці, яка виражає відношення заробітної плати до 

витрат загального обсягу ВВП. Ці показники, теж мають важливість для обліку 

оплати праці самозайнятих, і, як правило, коригує рівень самозайнятості в 

економіці, або шляхом додавання гіпотетичної заробітної плати самозайнятих, 

або знову враховувати досліджуваний блок праці з вартістю для обліку 

самозайнятих.  

Питомі витрати на робочу силу можуть бути виражені як номінальні або 

реальні витрати на робочу силу, або які стосуються витрат на заробітну плату з 

реальним або номінальним ВВП: 

- номінальні витрати на заробітну плату вираховуються на основі 

реального ВВП; 
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- реальні витрати на заробітну плату – співвідношення на основі 

номінальних значень вкладу праці у загальному обсязі виробництва, який 

можна відзначати за допомогою загальної суми заробітної плати, які 

спостерігаються в економіці. 

На міжнародному рівні існують різні методи для коригування реального 

блоку витрат на робочу силу для вирішення завдань, де заробітна плата не може 

визначатись для самозайнятих, або, якщо припустити, певну середню заробітну 

плату, яку може використати до себе приватний підприємець або шляхом 

корекції її розміру, отриманої від пов’язаних номінальних витрат на заробітну 

плату до ВВП, або валової доданої вартості.  

Потенційні труднощі щодо даного показника дуже схожі на ті, які 

обговорювалися вище у контексті частки заробітної плати (наприклад, 

пов’язаних з роллю самозайнятості та нестандартних елементів винагороди). 

Зростання заробітної плати і зростання продуктивності праці явно пов’язані у 

довгостроковій перспективі. Між 1995 і 2009 роками, заробітна плата зростала 

нижче продуктивності праці у більшості континентальних економік, але розрив 

у заробітній платі – продуктивність праці відрізняється між різними 

державами-членами ЄС: у Франції, збільшення продуктивності (19,8%) була 

близька до збільшення реальної заробітної плати (18,4%), в той час як 

продуктивність праці у Німеччині виросла аналогічно на 19,7%, але заробітна 

плата збільшилася лише на 5,3%. У всіх інших континентальних країнах-членах 

ЄС, а також США і Канади заробітна плата зростала трохи повільніше, ніж 

підвищення продуктивності праці. В той же час в Японії заробітна плата 

виросла на 4,5%, а продуктивність збільшилася на 27%. Спостерігалося швидке 

зростання заробітної плати та продуктивності праці за цей період у східних 

європейських країнах-членів ЄС та в Ірландії.  

Стандарт мікроекономічної теорії зіставляє залежність заробітної плати 

та продуктивності праці дуже чітко. Роблячи багато припущень у теоретичному 

зв’язку між ними, широко використовується як критерій для оцінки 

встановлення заробітної плати (і мінімального рівня заробітної плати) щодо їх 
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наслідків для результатів зайнятості. Головний висновок мікроекономічної 

теорії полягає у наступному: якщо зростання заробітної плати (або більш 

реалістично, загальна оплата праці) перевищує зростання продуктивності, 

фірми повинні були б знизити рівень виробництва і зайнятості з метою 

виживання. З часом, фірми залежать від зростаючої заробітної плати швидшої 

за збільшення продуктивності праці, повинні поліпшити зростання 

продуктивності (наприклад, через капітальні вкладення), що призведе до 

зменшення можливостей для потенційно працевлаштування ще більше. 

Вирівнювання зростання заробітної плати нижче темпів зростання 

продуктивності праці є важливим для підтримки високого рівня зайнятості.  

В неокласичній мікроекономічній теорії [214] стверджується, що 

міжнародна конкуренція на одному європейському ринку (і тим більше в 

рамках єдиної валюти), призведе до зниження конкурентоспроможності фірм, 

галузей або навіть цілих держав-членів ЄС, якщо зростання оплати праці 

перевищує зростання продуктивності. І однаково конкурентоспроможність 

може збільшитись в іншому місці водночас, у результаті загального 

стримування зростання заробітної плати через інституційні реформи 

(прикладом є Німеччина). 

Важливим питанням політики є: чи може конкурентоспроможність бути 

відновлена економічно та бути поліпшена ситуація із зайнятістю в деяких 

країнах-членах ЄС через зростання у холдингах заробітної плати нижче росту 

продуктивності (або навіть скорочувати заробітну плату в той час, коли 

зростання продуктивності праці триває). Дані показують, що такі коригування 

заробітної плати, продуктивності та зайнятості відбуваються принаймні до 

деякої міри, особливо в країнах, які користуються гнучким механізмом ринку 

(Ірландія, Естонія та США). Помірність зростання заробітної плати повинна 

поліпшити міжнародну конкурентоспроможність і результати збільшення 

виробництва, а відповідно й зайнятості в цих країнах. Проте, звичайно також, 

що успіх такої стратегії принципово залежить від: 
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- ступеня міжнародної конкуренції та наявності замінників у споживанні, 

які, швидше за все, існують для промисловості і виробництва, але не так багато 

їх, у послугах, зокрема комунальних; 

- інститутів на ринку праці. Гнучкі процеси перебудови, у тому числі 

стримування зростання заробітної плати, залучаючи до цього профспілки та 

підприємства для переговорів.  

Водночас, дані поширюють сумніви з приводу того, наскільки стійким є 

стримування зростання заробітної плати (як це спостерігається в Німеччині) 

насправді є успішним механізмом для збільшення виробництва і зайнятості в 

довгостроковій перспективі. Дійсно, емпіричні дані показують, що заробітна 

плата більш чітко узгоджена з продуктивністю у таких країнах, як США або 

Великобританія (тобто ріст заробітної плати був меншим від зростання 

продуктивності). Проте в цих країнах, у більш довгостроковій перспективі, в 

останні десятиліття повідомляють про покращення зайнятості та вищого росту 

продуктивності праці, ніж у Німеччині, де проходило нижче зростання 

заробітної плати до зростання продуктивності праці протягом значного періоду. 

Для цього потрібно мати на увазі, що навіть в економічній теорії самі по собі 

інновації є ендогенними чинниками і надмірне стримування зростання 

заробітної плати може зменшити інноваційну діяльність, що призведе до 

зниження зростання продуктивності праці у довгостроковій перспективі. 

 

 

 

3.2. Зарубіжний досвід регулювання оплати праці і можливості його 

адаптації в Україні 

 

Рівень оплати праці в Україні є досить низьким, особливо у порівнянні з 

високорозвиненими країнами. У багатьох випадках заробітна плата для 

найманих працівників є лише невеликою виплатою як соціальна допомога. Така 

ситуація не сприяє зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих 

результатів праці. В свою чергу роботодавці не мають мотиву підвищувати 
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продуктивність праці, затрачаючи кошти на придбання інноваційної техніки та 

технологій, у той час, коли використовують дешеву робочу силу. Система 

оплати праці буде ефективною лише тоді, коли у сукупності задовольнятиме 

інтереси суб’єктів відносин, пов’язаних з оплатою праці. Проте, у будь-якому 

випадку завжди будуть сторони чи окремі суб’єкти таких відносин, яких не 

задовольнятимуть ті чи інші аспекти системи оплати праці чи її рівня. Тому 

використання передового досвіду високорозвинених країн є необхідністю при 

побудові чи коригуванні системи оплати праці на вітчизняних підприємствах та 

окремих її складових.  

У країнах з тривалою історією та розвиненою ринковою економікою 

нагромаджено великий досвід застосування найрізноманітніших систем оплати 

праці. Системи оплати праці різних країн характеризуються своїми відмінними 

ознаками, зокрема: Швеції – солідарною заробітною платою; Японії – оплатою 

за стаж; Німеччини – стимулюванням зростання продуктивності; США – 

оплатою за кваліфікацію; Великобританії – оплатою за індивідуальними 

контрактами; у Франції – індивідуалізацією зарплати; Італії – виплатою 

колективних та індивідуальних надбавок до галузевої тарифної ставки і 

надбавками у зв’язку зі зростанням вартості життя. Одночасно спостерігається 

загальна спрямованість систем оплати праці на підвищення ефективності 

виробництва [66].  

У перелічених країнах, та й не тільки в них, за державою залишаються 

функції створення єдиної нормативно-інформаційної бази, яка дозволяє 

ефективно вирішувати весь комплекс господарських, технічних і соціальних 

питань у межах підприємства. В ряді країн діють загальнонаціональні або 

галузеві правила, за якими регулюються основні положення про порядок 

встановлення, заміни і перегляду норм праці. Однак в усіх випадках норми 

праці встановлюються безпосередньо на підприємствах. Практичну допомогу 

підприємствам у цій роботі надають некомерційні та приватні консультативні 

центри, асоціації. Такі центри професійно займаються питаннями нормування 
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праці, надають підприємствам та організаціям відповідне програмне 

забезпечення із використанням сучасних засобів обчислювальної техніки [31].  

У низці країн трудовим законодавством встановлюються: правила оплати 

відпусток і святкових днів, простоїв, шлюбу та інші виплати гарантійного і 

компенсаційного характеру; правила порядку та періодичності виплат 

заробітної плати, способів захисту заробітків працівників від надмірних 

вирахувань; індексація заробітної плати тощо. На багатьох іноземних 

підприємствах (організаціях) переважно використовують почасову оплату праці 

робітників з метою підвищення якості продукції, а не її кількості.  

Виходячи із проаналізованого нами досвіду зарубіжних країн, серед 

чинників, які формують систему оплату праці та її рівень, можна виділити 

ринкові та неринкові (рис. 3.6). Взаємоузгодження представлених чинників 

визначає ефективність дії встановленої системи оплати праці для кожної країни 

окремо. 

Механізм державного регулювання оплати праці в країнах ЄС базується 

на співвідношенні таких складових, як:  

1) МЗП, граничні розміри її зростання у період інфляції, податкова 

політика (державне регулювання);  

2) загальний порядок індексації доходів, форми і системи оплати праці 

тощо (колективно-договірне регулювання на галузевому рівні);  

3) розміри тарифних ставок і окладів, доплат та надбавок (колективні 

договори);  

4) середня заробітна плата (ринок робочої сили) [35].  

В країнах Західної Європи використовуються три моделі стимулювання 

праці: безпреміальна (функції кращої мотивації праці виконує заробітна плата); 

преміальна, що додатково включає виплати пов’язані з розміром доходу чи 

прибутку підприємства; преміальна, що передбачає виплати пов’язані з 

індивідуальними результатами праці. Преміальні моделі оплати праці 

функціонують: через участь у прибутках (річна диференційована винагорода з 

прибутку підприємства); через участь у доходах (з суми доходу кожному 
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працівникові видається винагорода, пов’язана з виконанням завдання і не 

залежить від прибутку); через участь у капіталі (робітники одержують премії у 

вигляді акцій по їх номінальній вартості). 

 

 

Рис. 3.6. Визначальні чинники формування системи оплати праці 

Джерело: власна розробка автора 

 

Особливістю систем стимулювання у європейських країнах є широке 

розповсюдження заохочень за впровадження різноманітних нововведень. 

Зокрема більшість фірм створюють преміальні фонди для спеціальної 

винагороди за створення, освоєння і випуск нової продукції, але їх розмір 

встановлюється залежно від приросту обсягу продажів нової продукції, її 

частки в обсязі виробництва. Вартим уваги є зарубіжний досвід формування та 

застосування системи матеріального заохочення персоналу, де визначальними 

елементами є: використання тарифної системи; застосування прогресивних 

Чинники впливу на 

систему оплати праці 

Ринкові Неринкові 

Зміна попиту і пропозиції 

на ринку товарів і послуг 

Корисність ресурсу для 

підприємця 

Еластичність попиту на 

працю 

Взаємозамінність 

ресурсів 

Зміна цін на споживчі 

товари і послуги 

Заходи державного 

регулювання 

Політика профспілок 

Продуктивність праці та 

результати діяльності 

підприємства 



157 

форм оплати праці; вища оплата розумової праці; істотна індивідуалізація 

заробітної плати. Поширеною є тарифна система як інструмент диференціації 

оплати праці залежно від складності, умов і важливості роботи. У 

високорозвинених країнах переважно застосовуються єдині тарифні сітки для 

робітників, спеціалістів і службовців. Кожна галузь економіки, як правило, 

формує власні тарифні сітки, які, у свою чергу, модифікуються на рівні фірм. 

Централізоване регулювання оплати праці часто поступається місцем 

локальному, у зв’язку з чим колективні договори виступають як рівне джерело 

трудового права, що має досить ґрунтовну за змістом нормативну частину. 

Право на колективні договори здебільшого або безпосередньо закріплено у 

Конституціях країн (Франція, Греція, Італія, Іспанія), або є похідним від права 

на асоціацію (Німеччина, Австрія, Данія). У багатьох країнах ЄС право на 

колективні договори регулюється спеціальним законом, що зазвичай 

називається „Закон про колективні договори”. До таких країн належать 

Німеччина, Нідерланди, Бельгія [101].  

У галузевих угодах країн ЄС основна увага приділяється питанням 

диференціації тарифних ставок працівників за основними професійно-

посадовими групами і особливостями оплати праці окремих груп (професій) 

працівників. При цьому пропонується відійти від практики встановлення 

мінімальних тарифних ставок і взяти за основу принцип кратності МЗП. 

Враховуючи викладене вище, європейський досвід країн з ринковою 

економікою свідчить про те, що державне регулювання відносин з оплати праці 

через ефективні механізми державних гарантій та оподаткування, є абсолютно 

необхідним. Результати реформування української економіки свідчать поки що 

про негативні наслідки фактичного виходу держави зі сфери регулювання 

відносин у сфері оплати праці та використання неадекватних ринковій 

економіці механізмів.  

Основним компонентом у системі державного регулюванню оплати праці 

є тарифні угоди, які дають можливість збільшувати чи зменшувати 

повноваження господарюючого суб’єкта при встановленні рівня оплати праці. 
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Сьогодні у країнах з розвиненою ринковою економікою важлива увага 

приділяється посиленню стимулювальної ролі тарифної заробітної плати. В 

основі розвитку цієї тенденції лежить концепція гнучкого тарифу. Суть її 

полягає у тому, що тарифна заробітна плата, поряд із своїм основним завданням 

має стимулювати підвищення кваліфікації працівників, виконує функції 

стимулювання індивідуальних результатів їхньої праці насамперед виробіток і 

якість продукції. На базі концепції гнучкого тарифу зарубіжними фахівцями 

розроблена модель заробітної плати, в якій розмір тарифу поставлений в 

залежність від результативності праці. 

Розвиток цього напрямку обумовлений тим, що сучасне виробництво 

пред’являє до робітника нові і вищі вимоги. Воно орієнтує його не тільки на 

досягнення кількісних, але головним чином – якісних показників роботи, від 

яких залежить показник ефективності виробництва підприємств. У зв’язку з 

цим виникає необхідність використання комплексної оцінки результатів праці 

кожного робітника [31]. 

Досвід європейських країн із стійкою ринковою економікою до 

мінімальних державних гарантій у сфері оплати праці включає: МЗП і 

прожитковий мінімум, порядок їх зміни залежно від зростання цін, порядок 

регулювання оплати праці залежно від місця проживання, шкідливості праці.  

Критерії „потреби працівників та їх сімей” і „вартості життя” включені у 

законодавствах більше 60% досліджуваних країн. Це припускає, що, принаймі, 

коли були створені мінімальні системи заробітної плати, законодавці 

переслідували соціальні цілі й спрямовували свої зусилля на забезпечення та 

захист мінімальної купівельної спроможності працівників з найбільшим 

ризиком. Насправді, МЗП не розроблялася, щоб бути інструментом політики 

заробітної плати, спочатку це був інструмент, призначений для захисту 

найуразливіших працівників. Історично це було так, і критерії для встановлення 

мінімальних рівнів заробітної плати підтверджують це. 

У колективних чи індивідуальних трудових договорах фіксується основна 

частина заробітної плати. Визначальний вплив на рівень основної частини 
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заробітної плати гарантує загальнодержавний мінімум заробітної плати. Розмір 

загальнонаціонального мінімуму заробітної плати визначається з урахуванням 

прожиткового мінімуму або індексу споживчих цін. Основою встановлення 

зарплатного мінімуму для низки країн Європи є ратифікована ними Конвенція 

МОП №131 „Про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим 

урахуванням країн, що розвиваються”. Відповідно до Конвенції, при визначенні 

рівня МЗП необхідно враховувати не тільки потреби працівників та їх сімей, а й 

брати до уваги економічні аспекти, включаючи вимоги економічного розвитку, 

рівень продуктивності праці та підтримання високої зайнятості в країні [70]. 

Взаємодія між мінімальним розміром заробітної плати і зайнятості є 

площиною, яка вивчалась найчастіше, а також є найбільш спірною. По-перше, 

слід зазначити, що мінімальний розмір заробітної плати був реалізований у 

багатьох країнах задовго до показників зайнятості та безробіття, й став 

головним економічним і політичним питанням. Це не випадково, що багато 

країн Східної Європи, в яких законодавство регулює мінімальний розмір 

зарплати недавно, часто включають показник зайнятості для регулювання 

відповідних критеріїв. 

Проте, будь-яку пропозицію, щодо підвищення мінімального розміру 

оплати праці повинні бути обмежені у тому, щоб уникнути зростання дещо 

паразитного безробіття. У Словенії, профспілки спростували аргумент, що 

навіть низький мінімальний рівень зарплати може мати серйозний вплив на 

країни текстильної промисловості. Вони стверджують, що багато хто з бізнес-

секторів закриється так чи інакше через конкуренцію з країнами, що 

розвиваються і, що цей аргумент не може постійно викликати перешкоди 

введення гідної МЗП. 

Аналогічна ідея була висунута комісією, яка встановлювала МЗП у 

Великобританії, де зазначалось, що за допомогою низької заробітної плати як 

інструмента конкурентоспроможності, як правило, характерно для підприємств, 

особливо малих, які мають погану практику управління персоналом.  
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У сучасній зарубіжній практиці мають місце два підходи до встановлення 

МЗП. Перший підхід – це встановлення „споживчого кошика” життєво 

важливих товарів і послуг у вартісному вираженні. Другий підхід заснований 

на припущенні про те, що задоволенню на гарантованому мінімальному рівні 

підлягають не тільки основні фізичні потреби у продуктах і житлі, але й 

соціальні, породжувані соціально-культурним розвитком суспільства. Тому 

другий підхід передбачає співвідношення рівня МЗП з рівнем сформованої 

заробітної плати [43]. 

Державний загальнонаціональний мінімум заробітної плати існує у 

багатьох європейських країнах, серед яких виділимо Францію, Іспанію, 

Бельгію, Португалію. Не встановлюється МЗП у Німеччині, Італії, Швейцарії, 

Австрії, Норвегії, Данії та Ірландії. Вона закріплюється на рівні окремих 

галузей, найчастіше при укладанні галузевого колективної угоди між 

профспілками і роботодавцями. У деяких країнах постанову про зміну рівня 

МЗП приймається спеціальними галузевими радами. У Бельгії та Греції діє 

проміжна модель, за якою мінімальний розмір заробітної плати визначається у 

загальнонаціональних колективних угодах, які укладаються щорічно. 

Домовленості про розмір МЗП розповсюджується не тільки на членів 

профспілки, а й на всіх зайнятих в економіці. Розмір й диференціація тарифних 

ставок та окладів встановлюється шляхом переговорів і закріплюються у 

колективних договорах. 

Щодо соціальної складової, де вагому роль відіграють профспілки, часто 

покладають великі обмеження на систему прагнучи підвищення заробітної 

плати, яка може видатись надмірною. Для профспілок ставки у мінімальних 

переговорах про заробітну плату є високими. Такі ситуації навряд чи сприяють 

захисту найбільш вразливих елементів робочої сили, які можуть виявитися 

безробітними або змушені будуть працювати у тіньовій економіці. Єдине 

життєздатне рішення для запобігання цього небажаного стану справ зводиться 

до сприяння формуванню більш структурованої системи колективних 

переговорів. 
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Перегляд рівня МЗП у будь-якій країні має враховувати рівень вартості 

життя та інші економічні умови. У залежності від країни, становлення МЗП має 

свої особливості, оскільки в одних країнах МЗП визначається законодавчими 

органами, а в інших – передбачається МЗП за галузями економіки чи 

професіями. В Україні мінімальний розмір оплати праці встановлюється 

одночасно на всій її території для всіх працівників (які відносяться до 

працездатного населення). 

У зв’язку із певними коливаннями економіки існує поняття інфляції, яке в 

загальному зменшує реальну вартість заробітної плати на ринку споживчих 

послуг. Тому для вирівнювання заробітної плати та відновлення купівельної 

спроможності населення проводять індексацію. У різних країнах це питання 

вирішуються неоднаково, і, переважно, у колективних договорах. В зарубіжній 

практиці намагаються вдало скомпонувати централізовані та колективно-

договірні методи індексації заробітної плати. У європейських країнах на 

законодавчому рівні визначається поріг проведення індексації, який може мати 

різний рівень. Несхвалення щодо проведення індексації заробітної плати в 

європейських країнах пояснюється тим, що індексація – найсильніший 

інфляційний чинник, який призводить до різкого зростання виробничих витрат. 

Також значні темпи індексації заробітної плати в окремих випадках можуть 

привести до гіперінфляції. 

У своїх дослідженнях Є. Жуліна та Н. Іванова, в залежності від ступеня 

охоплення громадян індексацією, розвинені країни поділяють на: країни, де 

практично все населення охоплено індексацією (Бельгія, Данія, Ісландія, Італія 

тощо); країни, де індексація застосовується лише по відношенню до певних 

соціальних груп (як правило, на основі відповідного пункту у колективних 

договорах) (Канада, Франція, Швейцарія, США та ін.); країни, де індексація 

практично не застосовується (Австрія, ФРН, Японія, Швеція та ін.); країни, де 

курс на здійснення індексації піддається значним коливанням у контексті 

загальної політики доходів, спрямованої на боротьбу з інфляцією (наприклад, 

Нідерланди, Норвегія і Фінляндія) [43]. 
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У першій групі країн поширення індексації пов’язане з існуванням 

налагодженої системи колективних договорів, яка перебуває під постійним 

контролем профспілкових об’єднань, що зумовлюють вагому частку приросту 

номінальної заробітної плати. У другій групі країн індексацією охоплюється 

лише частина робочої сили. Повністю індексується МЗП, а високий рівень 

доходів індексується частково. У третій групі країн індексація відсутня через 

те, що регулюючий механізм індексації вкрай обмежує права і можливості 

соціальних партнерів при укладанні колективних договорів. У четвертій групі 

країн вводяться жорсткі обмежувальні заходи по відношенню до політики 

індексації.  

У Франції та Іспанії реалізується індексація тільки державного мінімуму 

заробітної плати. Індексація загального розміру оплати праці у зв’язку із 

зростанням цін на товари та послуги, може заборонятись в законодавчому 

порядку (Німеччина, Італія). Існують країни, в яких питання індексації 

вирішуються тристоронніми договорами чи галузевими угодами, або на 

колективно-договірному рівні.  

Було відзначено, що чим вище співвідношення МЗП до середньої 

заробітної плати, тим більша вірогідність того, що роботодавці перебуватимуть 

на законодавчій МЗП. Це явище аналізував Міжамериканський банк розвитку у 

12 країнах Латинської Америки у 1998 р. Результати показали, що досить 

значний ефект у країнах, де МЗП представлена нижче, ніж 30% від середньої 

заробітної плати (Аргентина, Болівія, Чилі), положення МЗП були порушені 

тільки у 10% випадків, а в країнах, де МЗП становить 60% або більше середньої 

заробітної плати, рівень порушень виріс більш ніж на 35% (Сальвадор, 

Парагвай, Венесуела). Для частини країн дані показують, що найбільш високі 

темпи недотримання зустрічаються тоді, коли відношення МЗП до середньої 

заробітної плати є найвищим, як це мало місце у Коста-Ріці (з 1982 по 1986 рік) 

[216]. Чим вища МЗП, тим більша частота порушень трудового законодавства 

роботодавцями та працівниками.  
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Дослідження присвячені Латинській Америці показують, що частка 

працівників, які заробляють менше, ніж мінімальний розмір оплати праці 

спостерігається більше у фірмах з менш ніж шістьма зайнятими працівниками, 

а не на великих підприємствах. Найбільш поширене пояснення цього явища в 

тому, що процес виробництва на малих підприємствах менш капіталомісткий, і 

при цьому вони мають менше шансів бути об’єктом критики з боку 

контролюючих органів влади. Цікаво відзначити, що в ряді країн з середнім 

рівнем доходу частка працівників, які заробляють менше МЗП є досить 

низьким в неформальній економіці. У Бразилії цей показник складає всього 

лише 15%. 85% працівникам виплачується принаймні, якщо не більший, то 

встановлений розмір МЗП. У формальній економіці підприємства складаються 

в основному з малих, тому згідно наведених досліджень, вони насправді 

частково реалізовують політику МЗП. 

З проведеного дослідження можна зробити висновок, що існує сильний 

зв’язок між механізмами фіксації розміру мінімальної оплати праці і ступенем 

використання колективних договорів. У деяких країнах він досить 

структурований і організаційно відіграє ключову роль у визначенні заробітної 

плати, обмежуючи функції фіксації МЗП на захист найменш оплачуваних 

працівників або навіть повністю поглинаючи цю функцію. В багатьох країнах, 

державні органи керують процесом встановлення мінімального рівня заробітної 

плати, що є єдиною інституційною рамкою для переговорів про заробітну 

плату. 

Вплив, який МЗП може мати на заробітну плату, зможе пояснити свою 

роль в антиінфляційній політиці. Він може мати прямий ефект коли є 

індексація, пропозиція з індексу вартості життя. У багатьох країнах це 

формальне посилання було оскаржене у періоди високої інфляції, наприклад, в 

Європі в 1980-х роках, коли такі країни, як Данія, Австрія, Бельгія, Італія і 

Франція змінили чи або навіть перестали індексувати заробітну плату загалом. 

У Франції, хоча МЗП збільшується і частково індексується з урахуванням 

інфляції, законодавство забороняє будь-яке посилання на індекс споживчих цін 
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або мінімальних коригувань заробітної плати під час переговорів про заробітну 

плату. 

Звичайно, ця формальна заборона не зупиняє соціальних партнерів від 

прийняття двох цих елементів до уваги. Отже, додатковий непрямий ефект 

можна використовувати як додатковий тиск, щоб зберегти ієрархію у первинній 

заробітній платі, коли МЗП має бути у нижній частині шкали. Ще одним 

чинником, що сприяє більш високим витратам на заробітну плату є наявність 

зв’язку між МЗП і допомогою по соціальному забезпеченню у багатьох країнах. 

У цих умовах, використання МЗП щодо стримування інфляції може мати дві 

форми. Перша радикальна, що полягає у збереженні МЗП на тому ж рівні, поки 

вона настільки мала, що не відіграє ніякої ролі у підвищенні заробітної плати. 

Друга менш радикальна, коли спрямування на обмеження впливу МЗП 

збільшується. Це робиться, наприклад, для підвищення МЗП відповідно до 

передбачуваного рівня, й не беруться до уваги темпи інфляції за минулий рік, 

для того, щоб уникнути перенесення темпу інфляції за попередній рік до 

наступного. Інша можливість полягає у систематичному фіксуванні 

мінімального підвищення заробітної плати нижче рівня інфляції, таким чином, 

щоб приборкати зростання заробітної плати. Така політика проводилась у 

Бразилії до 1995 р. 

Інший важливий висновок відноситься до проблем, що виникають з 

кількістю напрямів чи сфер, де уряди використовують МЗП в їх соціально-

економічній політиці. Залежно від соціально-економічної ситуації, що склалася 

в країні, її уряд може використовувати МЗП для боротьби з інфляцією, 

збільшення зайнятості, заохочувати більш справедливий розподіл доходів, або 

боротьбу з бідністю. Незважаючи на різні цілі використання МЗП, що вказує на 

різносторонність такого інструменту, є ризик втрати уваги до його первинної та 

основної мети – захисту найбільш уразливих працівників і скорочення 

нерівності в оплаті праці. У даному випадку, варто пам’ятати про тісні зв’язки 

між МЗП і соціальним забезпеченням, оскільки отримані таким чином кілька 

соціальних функцій можуть бути взаємовиключними.  
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Враховуючи, що основною метою МЗП є поліпшення рівня життя 

найменш оплачуваних працівників та їх сімей, ряд дослідників відзначають її у 

багатьох випадках негативний вплив: замість захисту низькооплачуваних 

працівників, МЗП може призвести до падіння рівня зайнятості, побічного 

зниження доходів працівників, і тим самим збільшити злидні. Важливим є те, 

що МЗП дуже рідко досягає рівня, на якому її позитивний вплив на низькі 

зарплати компенсується її негативним впливом на зайнятість. 

Головний висновок є таким, що позитивні моменти політики 

використання МЗП не можуть оцінюватися за впливом на зайнятість якось 

окремо, а повинні розглядатись швидше у рамках загальних вигод, які вона 

породжує для економіки й добробуту працівників. Одним з аспектів цього 

широкого аналізу є порівняння втрати робочих місць у результаті мінімального 

підвищення заробітної плати на підвищення заробітної плати в працівників, які 

одержують МЗП. Крім того, втрати повинні бути проаналізовані з урахуванням 

працівників, які знайшли роботу після того, коли спершу, були звільнені 

працівники в результаті підвищення МЗП. Навіть, якщо найвразливіші 

працівники можуть зробити негативний вплив на зростання МЗП, такі 

політичні ініціативи також можуть допомогти захистити інші категорії 

уразливих працівників, а саме молодь, жінок, мігрантів та працівників, які не 

охоплені колективними договорами. Варто також зазначити, що політика 

мінімальних розмірів оплати праці довела ефективність у зменшенні нерівності 

в оплаті праці. Існує загальна тенденція вважати, що МЗП є політичним 

інструментом, який підходить тільки для економічно розвинених країн. Хоча це 

твердження можна вважати правдивим, проте не можна ігнорувати те, що МЗП 

виявилася корисним інструментом у просуванні соціальної справедливості у 

ряді країн, що розвиваються.  

У підсумку робимо висновок, що політика МЗП повинна зосередитись на 

головній своїй меті, яка полягає у захисті доходів найбільш низькооплачуваних 

працівників, і тих, хто найменше здатний сформулювати свої інтереси у 

колективному договорі. Такі напрями використання урядами МЗП, як боротьба 
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з інфляцією і безробіттям, або навіть захист частки на ринку та залучення 

прямих іноземних інвестиції – можуть привести до того, що вона втратить свою 

здатність захистити найбільш вразливих працівників. Для того, щоб знову 

привернути увагу до МЗП для створення допустимого порогу за найнижчими 

зарплатами, і щоб не чинити надмірний тиск на МЗП, уряди повинні 

заохочувати ведення колективних переговорів про заробітну плату і 

вдосконалювати умови праці. 

Деякі напрямки досліджень МЗП і пошук шляхів її покращання: по-

перше, декілька досліджень про роль МЗП у визначенні рівня заробітної плати 

у неформальному секторі економіки. Мало відомо про прямий або непрямий 

вплив на цю частину економіки, проте МЗП дійсно відіграє роль посилення 

заробітної плати. Але ми досі не знаємо, чи це принесе користь роботодавцям, 

або навіть, в якій мірі неформальні працівники відчують, як діє мінімальний 

розмір оплати праці, не кажучи вже про її рівень. По-друге, мало досліджень 

про вплив МЗП на структуру заробітної плати на підприємствах формального 

сектора у країнах, що розвиваються. По-третє, було б цікаво вивчити 

ефективність різних моделей МЗП. Нарешті, науково-дослідні роботи повинні 

бути ранговані для визначення засобів аналізу розриву між МЗП і мінімальним 

доходом, необхідним для задоволення життєвих потреб працівника та його 

сім’ї. З іншої сторони, у Китаї цей критерій використовувався зовсім по-

іншому: законодавство вимагає, щоб ставка мінімального розміру оплати праці 

була вищою, ніж допомога по безробіттю для того, щоб мотивувати 

безробітних шукати роботу.  

Факт залишається фактом: МЗП створила прецедент – влада іноді прагне 

зміцнити цю особливу роль з тим, щоб впливати на ведення політики на рівні 

підприємства або, навпаки, послабити її, щоб обмежити його вплив на вартість 

робочої сили. Те, яким чином використовується МЗП, є парадоксальним, 

оскільки вона може знадобитися для виконання суперечливої мети. Зокрема 

можуть виникати конфлікти, якщо вона використовується одночасно для 
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захисту стандартів життя працівників і забезпечення економічної стабільності в 

країні.  

На підприємствах країн ЄС широкого розповсюдження набула 

індивідуальна оплата праці, яку слід використовувати як при регулярній оцінці 

досягнень персоналу (рейтинг працівників, безтарифні системи), так і за 

допомогою особливої структури тарифної системи („плаваючі” розряди). В 

Україні вже використовується багаторівнева тарифна сітка, що дає можливість 

коригувати тарифні ставки в залежності від рівня складності роботи, посади та 

кваліфікації працівника. Вона застосовується переважно у бюджетних 

установах, організаціях та підприємствах, проте майже не використовують її чи 

не беруть до уваги при розробці систем оплати праці у приватному секторі.  

Удосконалення системи регулювання оплати праці в Україні С. Матюх 

цілком логічно розглядає через такі три етапи реформування: 

– перший етап повинен складатися із системи заходів, спрямованих на 

створення економічної основи підвищення заробітної плати; 

– другий повинен бути спрямований на відновлення заробітною платою 

відтворювальної функції на регіональному рівні; 

– реалізація третього – на рівні району повинна сприяти підвищенню 

державних гарантій в оплаті праці, забезпеченню основ розширеного 

відтворення людських ресурсів, створенню передумов неухильного 

зростання заробітної плати [102]. 

Підвищення рівня оплати праці має проводитись за умов посилення 

діалогу на всіх рівнях, особливо на галузевому рівні. Саме на рівні галузі можна 

закласти необхідні умови та механізми вирішення більшості проблем оплати 

праці найманих працівників відповідного виду економічної діяльності, зокрема 

підвищення її рівня, відродження основних функцій заробітної плати як 

економічної категорії, ув’язування із кваліфікацією та складністю робіт тощо. 

Одним із варіантів деякі експерти називають введення та застосування 

мінімальних галузевих стандартів оплати праці, які б виконували роль 
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своєрідного мірила, нормативу, на якому б будувалася система оплати праці 

найманих працівників підприємств виробничої сфери.  

Оскільки мінімальний галузевий стандарт оплати праці може слугувати 

базою для встановлення розмірів заробітної плати працівників галузі та 

планування фондів оплати праці на підприємствах, то він ще є і вкрай 

важливим елементом економічного планування мікрорівня та рівня галузі. 

Розрахунки мінімального галузевого рівня стандарту оплати праці, які існують 

в Україні, є досить складними та важкими з технічної точки зору. Загалом 

проблему визначення мінімального розміру оплати праці на галузевому рівні не 

можна вважати вирішеною, вона потребує подальших вдосконалень. 

Однією з найважливіших сфер функціонування суспільства є бюджетна 

сфера. Основними проблемами в оплаті праці працівників бюджетної сфери в 

Україні є: 

- недотримання міжкваліфікаційних співвідношень, яке призводить до 

виникнення диспропорцій у рівнях оплати праці працівників однакової 

кваліфікації, які виконують подібну за складністю та функціональними 

ознаками роботу; 

- недотримання міжгалузевих співвідношень в оплаті праці, яке виникло 

внаслідок підвищення тарифних розрядів для окремих закладів бюджетної 

сфери; 

 - рівень оплати праці фахівців бюджетної сфери вищої кваліфікаційної 

категорії не відповідає критеріям гідної оцінки їхнього рівня професійної 

кваліфікації; 

- ЄТС працівників бюджетної сфери базується на МЗП, яка є доволі 

низькою, оскільки спирається на величину прожиткового мінімуму, яка, в свою 

чергу, в сучасних умовах не відповідає соціальним стандартам в цілому.  

На основі вивчення іноземного досвіду побудови ефективних систем 

оплати праці державних службовців, основними принципами, за якими повинна 

бути сформована нова система матеріального стимулювання у цій сфері є: 
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- збільшення питомої ваги посадового окладу у структурі заробітної 

плати державного службовця; 

 - збільшення розміру мінімального посадового окладу, доведення його до 

розміру заробітної плати на посадах, які можуть бути порівняні за складністю 

та відповідальністю з аналогічними посадами у недержавному секторі 

економіки; 

- збільшення значущості доплат за ранг та, відповідно, вдосконалення 

підходів щодо його присвоєння; 

- дотримання науковообґрунтованих принципів диференціації посадових 

окладів; 

- запровадження гнучких систем колективного та індивідуального 

преміювання [116].  

Перерахованим принципам повинна передувати система заходів 

формування, підготовки та їх впровадження у бюджетній сфері, яка за своєю 

сутністю є складнішою порівняно з іншими.  

Для вдосконалення організаційно-економічного регулювання оплати 

праці в Україні, на нашу думку, варто використати досвід деяких європейських 

країн і переходити на пряме оподаткування сукупного валового прибутку сім’ї, 

яке відбувається не на проміжних стадіях отримання прибутку, а на кінцевій. 

При цьому протидія явищу виплати заробітної плати у „конвертах” має 

попадати у площину загальнонаціональної боротьби з „тіньовою” економікою. 

Використання мінімального розміру оплати праці в якості політичного 

інструменту для боротьби з бідністю в країнах, що розвиваються, у тому числі 

й в Україні, здійснюється не без проблем. Почнемо з того, що МЗП може 

істотно скоротити бідність працівників, тільки якщо вона встановлена на 

досить високому рівні. Проте така ситуація може супроводжуватися побічними 

ефектами, зокрема втратою робочих місць для деяких працівників, 

недотримання роботодавцями трудового законодавства, і навіть зростання цін. І 

навпаки, якщо розмір МЗП занадто низький, він буде, ймовірно, недостатнім, 

щоб витягнути значну кількість населення з бідності. 
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Враховуючи проаналізований досвід розвинених країн щодо регулювання 

системи оплати праці та її окремих складових, в Україні можна вдало 

використати окремі з них: 

- Серед систем оплати праці, на нашу думку, вдалою повинна бути 

орієнтація на досвід Німеччини та Великобританії, в яких система оплати праці 

побудована на стимулюванні зростання продуктивності та використанні 

індивідуальних контрактів. Таке впровадження дозволить мотивувати 

працівників виготовляти більшу кількість та якіснішу продукцію, а в укладених 

індивідуальних контрактах – прописувати всі умови праці. Такі заходи 

насамперед дозволять ефективніше захищати права найманих працівників. 

- Широко застосовувати преміальну систему оплати праці, яка дає 

змогу диференціювати розміри заробітної плати в залежності від 

індивідуальних результатів праці кожного працюючого. 

- Запровадити використання тарифної системи заробітної плати на 

підприємствах (організаціях) усіх видів економічної діяльності та форм 

власності, що повинно стимулювати підвищення кваліфікації працівників, 

індивідуальних результатів праці.  

- Використовувати проміжну модель формування мінімального розміру 

заробітної плати, яка визначатиметься у загальнонаціональних колективних 

угодах, які укладаються щорічно й поширюються на всіх зайнятих. Розмір 

мінімальної оплати праці повинен бути вищим ніж прожитковий мінімум, і 

значно вищий, ніж допомога з безробіття для того, щоб мотивувати безробітних 

до пошуку роботи. 

- Проводити вибіркову індексацією заробітної плати: для найманих 

працівників з низьким рівнем доходів – повністю, а з високим рівнем доходів – 

частково. 

Управління сферою оплати праці вимагає постійного контролю та 

систематичного проведених змін відповідно до змін внутрішніх та зовнішніх 

чинників. Таке управління має ґрунтуватись на динаміці та структурі ВВП, 

купівельній спроможності національної валюти, ставках оподаткування 
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фізичних осіб, мінімальних соціальних стандартах, тарифах на житлово-

комунальне обслуговування та послуги транспорту для населення, формуванні 

та використанні коштів бюджетних і не бюджетних фондів, затвердженні 

розміру, порядку нарахування та розрахунку пенсій та соціальних допомог, 

упорядкуванні системи надання грошової допомоги та компенсацій, індексації 

доходів та заощаджень. Перечисленні заходи, які систематично 

проводитимуться та контролюватимуться державними органами у системі 

організації та регулювання заробітної плати дозволять вирішити значну 

частину існуючих проблем. 

 

 

3.3. Удосконалення регулятивних процесів детінізації оплати праці в 

Україні  

 

Рівень розвитку кожної держави характеризується певним рівнем 

вирішення тих завдань, які постають перед її керівництвом. Відповідно й у 

питанні вдосконалення механізму регулювання заробітної плати перед різними 

за рівнем і особливостями розвитку країнами будуть різні пріоритети. 

Проблема тінізації оплати праці присутня у кожній без винятку державі, проте 

її вагомість та гострота є відмінними і значно залежать від рівня економічного і 

соціального розвитку країни. Україна, перебуваючи на стадії становлення  

ринкової системи господарювання, гостро відчуває проблему тінізації не лише 

у сфері оплати праці, а й в цілому. Тому для нашої держави одним з 

пріоритетних завдань є легалізації доходів працівників, які перебувають поза 

офіційним сектором.  

Визначальною проблемою, пов’язаною з існуванням тіньового ринку 

праці, є наявність нелегальних доходів громадян, офіційно не врахованих і, 

відповідно, не оподатковуваних. При цьому, податок з доходів фізичних осіб є 

основним джерелом наповнення місцевих бюджетів (питома вага становить 

понад 70%), які спрямовуються на вирішення соціальних проблем кожного 
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окремо взятого населеного пункту. Тому наповнення місцевого бюджету 

легалізованими доходами дало б серйозний поштовх до розвитку 

інфраструктури регіону, можливостей створення і ведення бізнесу, та, 

відповідно, до зростання місцевого зайнятості.  

Наслідками переходу суспільства до тіньового сектору економіки є:  

- низький рівень соціального захисту громадян;  

- недотримання державою гарантій надання якісних (в окремих випадках 

їх відсутність) послуг у галузі охорони здоров’я, освіти і культури;  

- слаборозвинена соціальна інфраструктура;  

- розвиток хабарництва;  

- стримування розвитку державної економічної політики чиновниками 

всіх рівнів, з орієнтацією отримання користі лише для себе та ін.  

За оцінками МОП, рівень тіньової зайнятості в Україні становить близько 

9%. Разом з тим, специфікою тінізації ринку праці в Україні є наявність 

комбінованих форм оплати праці, які й допускають частково виплату заробітної 

плати „у конвертах”. За даними Інституту демографії НАН України [112] 

близько 145,0 млрд. грн. фонду заробітної плати знаходиться у тіні. Згідно 

останньої публікації урядового видання [65] за оцінками МОП, Світового 

банку, різних соціологічних служб, рівень нелегального працевлаштування в 

Україні становить від 2 до 4,7 млн. осіб. Фактично від 14 до 33% офіційно 

працюючих знаходиться у тіні. 

Основні причини приховування заробітної плати можна звести до таких: 

1. Великі відрахування до Пенсійного фонду, що в разі повної їх виплати 

унеможливлює прибуткову роботу підприємств. Проте, відрахування 

вважають надто високими на тлі незадовільної системи пенсійного 

забезпечення. Водночас, у розвинених країнах наймані працівники 

розглядають вигідні пенсійні схеми як один з аргументів щодо вибору 

місця роботи та системи оплати праці, а в Україні відрахування до 

Пенсійного фонду вважають чистими витратами працівника та 

працедавця. 
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2. Громадяни з низькими доходами мають право на різноманітні пільги, 

що є значним стимулом приховувати доходи. Для окремої особи сплата 

податків не пов’язана з можливістю отримувати належні медичні 

послуги, оскільки їх і так безкоштовно має одержувати кожен 

громадянин.  

3. Національним законодавством передбачено вагоме покарання за 

несвоєчасну сплату або несплату податків, проте наявна безкарність 

великих неплатників, що постійно ухиляються від сплати податків, дуже 

негативно впливає на суспільну свідомість [30].  

Недотримання чи ігнорування багатьох умов законодавчих норм у сфері 

регулювання оплати праці, безнаказаність чи можливість легкого „відкупу” у 

разі порушень, призводить у майбутньому до викривленого утворення 

неформального середовища. Внаслідок цього, у людей осідає у свідомості 

бажання та ціль обходити формальні норми шляхом порушень для збільшення 

власної вигоди.  

Враховуючи, що основним стимулом звернення до тіньових операцій є 

можливість одержання більшого прибутку, ніж у легальній сфері, варто 

визнати, що сфера тіньової економіки здатна зберігати привабливість доти, 

доки не буде створено умов до настільки ж прибуткової діяльності у сфері 

легального підприємництва. Але виконання цієї умови спотворюється 

наявністю в нашій країні корупції, що змушує підприємців виконувати тіньові 

операції [200], винятково їх приваблює перебування у тіні, пов’язане із 

зайнятістю працівників. Проте не особливо протидіють цьому самі працівники. 

Така система нелегальної взаємодії роботодавців та працівників сформована 

насамперед через слабкість соціально-економічних інститутів, скорочення 

виробництва в основних видах економічної діяльності, низьку частку оплати 

праці у вартості продукції, незмінність високого рівня бідності працюючого 

населення, високим рівнем оподаткування підприємницької діяльності, а також 

відрахувань у державні фонди соціального страхування, недотримання 
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існуючої законодавчої бази, що привело до втрати довіри й сподівання на 

правоохоронні та судові системи держави. 

На різних етапах організації і здійснення фінансово-господарської 

діяльності прояви тіньової економічної діяльності мають свої специфічні 

особливості. Це обумовлює зважений диференційований підхід до вирішення 

проблеми детінізації, робить актуальною необхідність удосконалення 

комплексного використання відповідних господарсько-правових, 

адміністративно-правових і кримінально-правових засобів. Пріоритетними 

напрямами діяльності органів державної влади і управління повинні стати не 

лише запровадження механізмів прямої протидії тіньовій економіці, а й 

трансформація фінансових, людських та організаційних ресурсів тіньової 

економіки у легальне русло. На нинішньому етапі соціально-економічного 

розвитку це є визначальним завданням на національному та місцевих рівнях. 

Результативність подолання тінізації економічної діяльності у конкретній галузі 

або у певному регіоні має розглядатись як одне із основних свідчень 

професіоналізму і компетентності посадових осіб. Поряд із витісненням 

кримінальних та інших незаконних сфер тіньового економічного обігу існує 

необхідність запровадження ефективніших механізмів повернення до 

офіційного обігу коштів незлочинного походження [38]. Зарплату „у конверті” 

намагаються асоціювати з „життям без гарантій”: люди похилого віку 

позбавляються пенсій, хворі – лікарняних, безробітні – фінансової допомоги; 

без фінансування, яке приходить через оподаткування зарплати не можна 

залишати інфраструктуру, дороги, дитячі садки і школи. Розвиток бізнесу 

внаслідок ведення подвійної бухгалтерії стає, як запевняють фахівці, 

непередбачуваним, а найманий робітник без належного оформлення не несе 

ніякої адміністративної та кримінальної відповідальності за свою діяльність 

[29].  

І. Барановська у своїх працях виділяє грошовий та негрошовий варіанти 

„змови” роботодавців та працівників [3]. Грошовий варіант полягає у тому, що 

роботодавець розраховується із працівником за виконану роботу у грошовій 
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формі, негрошовий варіант – розрахунки іншими способами. На сьогодні більш 

поширеним варіантом є грошовий, який поділяється на:  

- „чорний” розрахунок з оплати праці, коли працівник не має 

офіційно оформлених трудових відносин з роботодавцем. Він з однієї сторони є 

простішим для роботодавця, оскільки не вимагає оформлення відносин з 

працівником, і, відповідно, не вимагає здійснювати відрахування до бюджету, а 

з іншої – небезпечний, адже його зможуть перевірити контролюючі органи на 

наявність незареєстрованої зайнятості, за що треба буде відповідати; 

- „сірий” розрахунок, коли працівнику роботодавець офіційно 

виплачує МЗП, а решту, якщо це домовлено, він отримує „у конверті”. В 

такому випадку, роботодавець змушений здійснювати відрахування до 

бюджету, що збільшує його витрати, а з іншого, він перестрахований тим, що 

його працівники зареєстровані, отримують офіційно заробітну плату, хоча й 

мінімальну, що не дає змоги контролюючим органам пред’являти роботодавцю 

претензії щодо порушення законодавства.  

Для розрахунку кожного з варіантів оплати праці І. Барановська виділяє: 

для „білої” – дотримання всіх законодавчих норм нарахування та утримання на 

фонд оплати праці; для „чорної” – вартість послуг з видачі зарплати „у 

конверті” – 5% від оплати праці; для „сірої” – офіційно сплачується МЗП з 

відрахуваннями, а решта суми розраховується як для „чорної”, тобто за 

вирахуванням 5% за послуги [3]. Відзначимо, що у ситуації, коли має місце 

„чорна” оплата праці про її рівень говорити важко, оскільки роботодавець його 

встановлює, попередньо повідомивши це працівника. Тому працівник у такому 

випадку практично не впливає на формування величини заробітної плати. В 

ситуації пов’язаної із „сірою” оплатою праці, роботодавець виплачує МЗП 

працівнику, для того, щоб зменшити витрати пов’язані із відрахуваннями до 

бюджету у випадку, коли реальний рівень зарплати є вищий мінімального. 

Різниця між попередньо визначеним рівнем зарплати між роботодавцем і 

працівником та офіційно виплаченим мінімальним рівнем оплати праці, 

виплачується „у конверті”. Такий варіант задовольняє і роботодавця, і 
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працівника, оскільки роботодавець економить кошти пов’язані із виплатою 

реальної заробітної плати і має легальну робочу силу, а працівнику офіційно 

рахується стаж роботи, здійснюються відрахування у соцфонди та „на руки” він 

отримує більше грошей, які необхідні для проживання вже сьогодні.  

Існує ще один спосіб економії витрат пов’язаних із виплатою заробітної 

плати та відрахуваннями на фонд оплати праці. Він полягає у тому, що 

працівники оформляються як фізичні особи-підприємці, співпрацюючи із 

фірмою, купуючи товар та продаючи від свого імені, не отримуючи за це 

офіційно заробітної плати. До фондів фізичні особи підприємці сплачують 

тільки єдиний податок (в окремих випадках переходять на загальну систему 

оподаткування), а в замін отримують неофіційно від фірми попередньо 

домовлену заробітну плату, яка не оподатковується. На практиці є безліч 

способів, які допомагають роботодавцеві та працівникам уникнути 

оподаткування, пов’язаного із заробітною платою, які загалом негативно 

позначаються на економічній ситуації у державі. 

Державна політика детінізації повинна містити дві взаємоузгодженні 

складові: адміністративну та мотиваційну [46]. Під адміністративною 

складовою розуміємо посилення контролю для збільшення збору податків та 

зменшення частки тіньової економіки. Для досягнення таких завдань й не 

тільки цих, уряд має у своєму розпорядженні всі інструменти для виконання 

функцій та налагодження ефективності у системі оплати праці країни. При 

цьому, якщо тимчасово зростатимуть надходження до бюджету внаслідок 

посилення податкового тиску, це може спричинити стимулювання пошуку 

нових шляхів ухиляння від сплати податків, а також призвести до зменшення 

відрахувань до бюджету, сповільнення економічного зростання у наступні 

періоди, якщо значна частина підприємців прийме рішення про припинення або 

скорочення економічної діяльності чи переведення її у тінь.  

Мотиваційна складова має передбачати зниження податкового 

навантаження, спрощення податкового законодавства та регулювання 

економічної діяльності одночасно з покращенням якості державних послуг. 
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Тому державна політика має забезпечити гармонійне поєднання 

адміністративної та мотиваційної складових, які мають досягти максимального 

ефекту від кожної з них та не перешкоджати одна одній. Основні мотиваційні 

заходи з боку держави щодо детінізації системи оплати праці представлено на 

рис. 3.7. 

 

Рис. 3.7. Мотиваційні заходи для детінізації оплати праці 

Джерело: власна розробка автора 

Зменшення 

відрахувань 

до 

соціальних 

фондів 

- суттєве скорочення ставки єдиного соціального 

внеску;  

- подальша реформа пенсійного забезпечення;  

- створення резервного фонду для покриття 

можливого дефіциту Пенсійного фонду (за рахунок 

коштів від приватизації чи відрахувань з експортної 

виручки). 
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Спрощення 

податкового 

законодавства 

заборона вносити зміни протягом 5-7 років, що 

дозволить власникам підприємств ефективно 

планувати бізнес-цикли, при тому обмежить 

коригування положень законодавства, які негативно 

впливають на економічне зростання підприємств і 

країни та створюють можливості для зловживань.  

 

 

Скорочення 

кількості 

податкових 

пільг 

рівномірний розподіл податкового навантаження, 

збільшення надходжень до бюджету та підвищення 

ефективності використання інвестиційного ресурсу;  

існує ризик скорочення економічно виправданих 

пільг, якщо рішення про таке скорочення не буде 

добре прорахованим і обґрунтованим. 
 

 

Спрощення 

системи 

адміністру-

вання 

податків 

вдосконалення законопроектів про порядок 

проведення регулюючими органами перевірок 

діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, що 

підвищить ефективність та забезпечить прозорість 

податкового адміністрування, а також зменшить 

можливості для ухилення від сплати податків через 

недосконалість законодавства.  

Покращення 

якості 

державних 

послуг 

впровадження низки заходів з покращення якості та 

оперативності послуг, що надаються державою, 

також має вплив на детінізацію ринку праці у 

довгостроковій перспективі.  
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Позитивно на зниження рівня тіньової економіки вплинули високі 

споживчі настрої населення, задоволення яких зумовило частково детінізацію 

доходів населення. При отриманні особою споживчого кредиту, вона має 

надати документи, що підтверджують її платоспроможність (відомості про 

доходи). Це у свою чергу стимулювало підприємців-роботодавців до легалізації 

частини заробітної плати найманих працівників. Підтвердженням цього є: 

- зростання обсягів надходжень доходів населення на зарплатні та 

соціальні картки за 2007 р. на 57,4%; 

- збільшено безготівкових розрахунків із застосуванням платіжних 

карток на 47,5% порівняно з попереднім роком; 

- зміни у структурі грошових витрат населення, зумовлені збільшенням 

доходів та зростанням обсягів кредитування фізичних осіб [178].  

Потреба зменшити надмірний податковий тиск, що стримує економічне 

піднесення країни, змусила уряд вдатися до зменшення ставок ключових 

податків: 

– у 1995 р. знижено верхню межу прибуткового податку з 50% до 40% і 

збільшено суму доходу, починаючи з якого застосовувалася ця верхня межа, з 

25 неоподатковуваних мінімумів до 100; 

– у 1997-1999 рр. поступово було зменшено обов’язкові відрахування з 

фонду оплати праці до соціальних фондів з 52% до майже 40%; 

– у 1990 р. запроваджено спрощену систему оподаткування малого 

бізнесу, яка передбачає заміну кількох видів податків і відрахувань до 

соціальних фондів одним податком; 

– у 2004 р. ставка податку з доходів фізичних осіб становила 13%; 

– з прийняттям Податкового кодексу у 2010 р., ставка податку з доходів 

фізичних осіб становить 15% бази оподаткування. Якщо база оподаткування у 

календарному місяці перевищує десятикратний розмір МЗП, встановленої 

законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення 

застосовується ставка 17%. 
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Щодо протидії корупції та виведення економіки з тіні передбачено 

урядові програми: 

- програмою економічних реформ на 2010-2014 рр., передбачено 

зменшення податкового навантаження на бізнес-середовище, спрощення 

адміністративних процедур і вдосконалення процедур адміністрування 

податків, перехід до загальної системи оподаткування прибутку страховиків, 

що сприятиме зменшенню масштабів „схемного” страхування; 

- схвалено Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 рр., 

прийняті ЗУ „Про засади запобігання та протидії корупції” та „Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 

порушення”; 

- для виконання Національного плану дій на 2011 р. щодо впровадження 

Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. вжито заходи щодо спрощення 

дозвільної системи та процедур ліцензування;  

- протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, приведено у відповідність з рекомендаціями ФАТФ (Financial Action 

Task Force on Money Laundering – FATF – з англ. група розробки фінансових 

заходів боротьби з відмивання грошей);  

- затверджено програму попередження фактів випуску та організації обігу 

цінних паперів, які можуть використовуватись для ухилення від оподаткування 

та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.  

Серед низки прийнятих нормативно-правових актів та законопроектів 

важливими є конкретні дії державних органів влади щодо детінізації економіки 

в цілому та системи оплати праці, зокрема (рис. 3.8). Введені в дію будь-які 

інструменти для досягнення запланованого результату повинні систематично 

виконуватись і контролюватись на всіх рівнях та сферах діяльності. 

Довготривалий процес має показати певний результат, бажано позитивний. У 

випадку неприйнятного результату, необхідно вносити у механізм детінізації 

оплати праці певні коригування із попереднім визначенням недоліків та 

слабких сторін у ньому.  
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Для того, щоб управляти процесами детінізації, необхідний зворотний 

зв’язок, тобто методи оцінки рівня та обсягів тіньової економіки. Наявність 

таких методів дасть можливість оцінювати поточний стан рівня тінізації, 

ефективність вжитих заходів та виробляти необхідні спрямовуючі впливи. 

Використовуючи розроблений метод оцінки тіньового ВВП, тіньової 

зайнятості та тіньової заробітної плати [199], отримаємо динаміку рівня 

тінізації економіки України й темпи приросту реального ВВП. Тіньова оплата 

праці створює загрозу економічній безпеці суб’єктів економічного процесу, 

спонукає їх до стихійного встановлення власних правил здійснення 

господарських операцій, в яких регулююча і контролююча роль держави 

поступово заміщується неформальними угодами між учасниками [201]. 

Одним з методів оцінювання параметрів тіньової економіки, який, 

зокрема використовується у Росії, є так званий „італійський метод” [129]. Цей 

метод розроблений Італійським інститутом статистики (ІСТАТ) та заснований 

на розрахунках показників зайнятості. Результатом формування його є 

усвідомлення того, що зібрати достовірні дані про виробництво, особливо у 

малому підприємництві є надзвичайно складно, оскільки підприємці свідомо 

занижують показники діяльності для ухиляння сплати податків та загалом 

подають в органи статистики спрощену звітність. Саме тому для об’єктивності 

досліджень обрано відпрацьований робочий час.  

Основна ідея підходу полягає у тому, що дані про робочі місця, отримані 

статистами (переписи й обстеження), зіставляються з відповідними даними 

юридичних і податкових органів, а також органів соцзабезпечення, із 

урахуванням економічної діяльності й територіальної класифікації. Далі 

проводиться перерахунок всіх зайнятих, працюючих повний робочий тиждень; 

зайнятих частково, що працюють на додатковій роботі, в еквівалент повної 

зайнятості. Отримані показники виробітку та витрат часу на одного 

працюючого застосовуються для розрахунку випуску і доданої вартості за 

видами діяльності, що дозволяє скоригувати обсяг продукції, недооблікованої 

підприємцями [201]. 



181 

 

Рис. 3.8. Використання державних інструментів впливу на суб’єктів ринку праці 

Джерело: власна розробка автора 

Державні інструменти впливу на: 

Мінімізацію податкових зобов’язань 
Приховування або зменшення реальних валових 

доходів суб’єктами господарювання 

- налагодження роботи щодо збирання, узагальнення, аналізу та 

взаємообміну інформацією про чисельність та фонд оплати праці 

працівників; 

- проведення засідань обласної та районних тимчасових комісій 

з питань погашення заборгованості із заробітної плати; 

- здійснення скоординованого комплексу заходів щодо виводу з 

„тіні” підприємств фізичних та юридичних осіб, які 

використовують найману працю; 

- проведення моніторингу укладання та розірвання трудових 

договорів; 

- здійснення заходів щодо запобігання настанню безробіття; 

- здійснення моніторингу вакансій з розміром заробітної плати 

нижче мінімального розміру; 

- здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання; 

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 

роботодавцями та серед населення; 

- проведення моніторингу розширення сфери застосування 

праці; 

- проведення моніторингу середньооблікової чисельності 

працівників. 

- організація проведення перевірок за постановами (рішеннями) 

контролюючих або правоохоронних органів; 

- організація перевірок щодо дотримання трудового 

законодавства; 

- проведення заходів з протидії тіньовому виробництву та обігу 

підакцизних товарів; 

- проведення заходів, спрямованих на виявлення фактів 

заниження кількості об’єктів оподаткування; 

- перевірка достовірності інформації, відображеної в 

деклараціях; 

- виявлення та ліквідація схем мінімізації податкових 

зобов’язань; 

- виявлення та попередження фактів ухилення від сплати 

податків; 

- залучення до оподаткування контрагентів фіктивних фірм; 

виявлення і знешкодження центрів конвертації коштів; 

- виявлення підприємств посередників щодо тендерних 

закупівель; 

- виявлення та упередження фактів ліквідації підприємств через 

процедуру банкрутства; 

- перевірка суб’єктів господарювання щодо повноти та 

правильності нарахування податків. 
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Проте вважати, що такий метод максимально дозволить вирахувати 

рівень тінізації в оплаті праці є помилковим, адже облік праці та її оплати є 

надзвичайно різноплановими, що може показати значні відхилення при 

обрахунках у відношенні до реальної ситуації на ринку праці. Для визначення 

всіх можливих варіантів приховування зайнятості та реальних виплат 

працівникам має застосовуватись метод, що складається із сукупності 

інструментів, які б мали враховувати всі аспекти пов’язані із нелегальною 

заробітною платою.  

Важливими для оптимізації регулювання процесів оплати праці є і думки 

експертів щодо рівня тінізації заробітної плати та способів її усунення, 

узагальнені під час дослідження ділової думки керівників підприємств 

промисловості О. Кузяківим. Згідно результатів проведеного опитування, трохи 

більше половини керівників підприємств погоджується з тезою, що „зменшення 

нарахувань на фонд оплати праці сприяє швидкій детінізації оплати праці”, 

кожен шостий дотримується протилежної думки, а третина респондентів не 

змогла визначитися щодо цього питання. Також менеджери великих 

підприємств частіше за інших впевнені, що зменшення нарахувань на фонд 

оплати праці сприяє швидкій детінізації оплати праці. Водночас, найменше 

впевнені у цьому керівники малих підприємств. Щодо використання тарифної 

сітки, то серед великих підприємств вона застосовувалась у 85% господарських 

одиниць станом на 2010 р., водночас у малих підприємствах – у 39%. Близько 

третини опитаних вважає, якщо нарахування на фонд оплати праці буде 

зменшено на 10%, то це не спричинить автоматичного зростання заробітної 

плати на підприємствах, ще одна третина опитаних вважає, що такий захід 

призведе до зростання заробітної плати на 2-5%, а чверть опитаних керівників 

підприємств впевнена, що заробітна плати може зрости у такому випадку на 5-

10%. Найбільш оптимістичними у цьому питанні є керівники великих 

підприємств, найбільш скептичними – керівники малого бізнесу [84]. Виходячи 

із розглянутих методів італійських фахівців та експертного опитування, а також 

враховуючи думки багатьох науковців, вважаємо: вирахувати необхідні 
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достовірні показники у сфері малого підприємництва, а також у сфері 

самозайнятості є практично неможливим.  

Найчастіше для порівнянь використовують критерій „частка оплати праці 

у ВВП”. Відношення оплати праці до ВВП у 2011-2012 рр., за даними 

Держстату України, дорівнювала майже 50%, що більше середнього рівня 

аналогічного показника серед економічно розвинених країн ЄС (45%). Тобто за 

цими даними можна зробити хибний висновок, що оплата праці в Україні 

краща, ніж у країнах ЄС. Між тим заробітна плата в Україні є у рази нижчою, 

ніж у країнах ЄС. Тому цей критерій порівняння „частка оплати праці у ВВП” 

дає викривлену картину благополуччя, оскільки не враховує величину 

проміжного споживання. Тому правильніше визначати рівень оплати праці до 

випуску продукції (товарів та надання послуг) [201]. Проте немає 

єдиносформованої методики визначення частки перебування економіки у тіні 

та рівня неофіційної заробітної плати, яка б була доступною, легкою для 

розуміння та застосування.  

Однак, визначення частки тіньової заробітної плати це лише розуміння 

того, скільки недоотримують державний бюджет та фонди, а отже, й скільки 

необхідно прикласти зусиль та впровадити ефективних інструментів впливу для 

мінімізації цієї частки. Тому державні органи повинні зважено та раціонально 

підійти до вирішення цього питання, й так, щоб отримати найвищий ефект для 

користі держави і максимально посприяти насамперед роботодавцям для 

відображення реальної кількості найманих працівників та їхньої оплати праці.  

Як зазначалось, попри контроль за додержанням встановлених законів 

щодо заробітної плати, ефективним є визначення фіскальними органами частки 

відрахувань з фонду оплати праці. Застосування таких методів може бути 

різнопланове, як із змінною одних чинників без зміни інших, так й із змінною 

ряду чинників, які насамперед впливають на рівень заробітної плати  та її 

відображення перед державними контролюючими органами. Тому, як вплине 

застосування окремих методів регулювання на певних суб’єктів ринку 

представлено у табл. 3.9.  
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Вплив податкового навантаження на суб’єктів господарської діяльності, 

здебільшого в сторону його послаблення, не завжди позитивно впливає на 

зменшення частки тініньової економіки. Думки і висновки науковців 

сформованих на основі проведених ними спостережень й досліджень 

розділились: одні [224] стверджують, що результат від зниження податкового 

навантаження має ствердний ефект; інші [213] відмічають відсутність такого 

зв’язку між цими економічними категоріями. В загальному важко констатувати 

взаємозалежність між податковим навантаженням і рівнем тінізації економіки, 

й особливо процесами тінізації оплати праці, оскільки ще й безпосередній 

вплив мають інші об’єктивні та суб’єктивні чинники.   

Таблиця 3.9 

Запровадження та вплив конкретних урядових дій на суб’єктів ринку 

праці 

Запровадження дій Працівники Роботодавці 
Державний бюджет та 

фонди 

Збільшення 

мінімальної 

заробітної плати 

Зростуть доходи при 

незмінні вартості 

споживчого кошика; 

більша соціальна 

захищеність 

низькооплачуваних 

працівників 

Зростуть витрати – 

при незмінній 

продуктивності 

праці; 

не зміняться 

витрати – при 

збільшенні 

продуктивності 

праці 

Незначне наповнення 

фондів та бюджету 

при нарахуванні на 

заробітну плату та 

утримань з неї 

Збільшення 

відсотків податку з 

доходів фізичних 

осіб 

Доходи знижуються за 

незмінної вартості 

споживчого кошика 

Не позначується 
Збільшуються 

відрахування 

Зменшення 

відсотків податку з 

доходів фізичних 

осіб 

Доходи зростають за 

незмінної вартості 

споживчого кошика 

Не позначується 
Зменшуються 

відрахування 

Збільшення 

відрахувань в 

соціальні фонди 

Незначне зниження 

доходів при незмінній 

вартості споживчого 

кошика 

Збільшення витрат 

при незмінній 

продуктивності 

праці 

Зростання 

відрахувань у фонди 

Зменшення 

відрахувань в 

соціальні фонди 

Незначне зростання 

доходів при незмінній 

вартості споживчого 

кошика 

Зменшення витрат 

при незмінній 

продуктивності 

праці 

Зменшаться 

відрахування у фонди 

Джерело: власна розробка автора 
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Щодо ситуації в Україні, то О. Канцуров [55] стверджує, що зниження 

ставки оподаткування фізичних осіб не понизило рівня тінізації оплати праці. 

На противагу, К. Сабіріанова у своїх дослідженнях [223] все ж доводить 

позитивні наслідки впровадження такого заходу у країнах з перехідною 

економікою (Україна, Естонія, Литва, Латвія, Росія, Сербія, Словаччина, 

Румунія та Грузія), проте це не вирішує проблему повністю. Динаміка кількості 

зайнятого населення, в тім числі молоді, протягом 2011-2013 рр. в Україні 

показує негативну тенденцію. Підвищення розміру середньомісячної заробітної 

плати у державі, а отже, зростання відрахувань до держфондів, не дає пістави 

стверджувати про поліпшення ситуації із виплатою зарплати „у конвертах”. 

Тому зниження рівня тіньової заробітної плати на рівні держави визнавати 

важко.  

Проте у суспільстві відбуваються позитивні зміни соціально-

психологічного характеру у відношенні до тіньової заробітної плати, що 

передусім спостерігається на ринку праці. У своїх дослідженнях О. Германова 

[24] підтверджує ці зміни й зазначає, що сьогодні у процесі співбесіди 

кандидати на певну посаду потенційним роботодавцям все частіше задають 

питання не лише щодо суми заробітної плати, але й щодо прозорості її виплати.  

У будь-якому випадку перехід із тіньового сектору оплати праці у 

легальний, повинен бути системним процесом мотивації роботодавців й 

найманих працівників. Однак, на нашу думку, мотивація роботодавців щодо 

виплати офіційної заробітної плати має бути вищою, ніж самих працівників, що 

дозволить швидше вирішити існуючу проблему. Проте з позицій держави у 

процесі детінізації оплати праці, інтереси держави, роботодавців та працівників 

повинні бути збалансовані. 

Посилення мотивування роботодавців та працівників мати трудові 

відносини на офіційному рівні, можливе у випадку створення перешкод для 

їхньої співпраці на неофіційному рівні. Одним із таких способів є збільшення 

можливих втрат для обох сторін у випадку перебування у нелегальному секторі 

з оплати праці до такої міри, щоб роботодавці й працівники звішуючи вигоди і 
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втрати від перебування у офіційних чи неофіційних трудових відносинах, 

вибирали перший тип відносин.   

На основі зазначеного вище, серед основних заходів державної політики 

детінізації заробітної плати виділяємо такі: 

1) Визначити приблизну частку (оскільки реальну не можливо) 

заробітної плати, яка виплачується як „сіра” і „чорна”, оскільки для них мають 

бути різні мотиваційні методи для легалізації. Це дозволить розставити 

пріоритети у легалізаційних методах та зосередить увагу на найважливіших з 

них. Проте спершу необхідно вивести із тіні незареєстрованих працівників, в 

результаті чого отримаємо дійсне число безробітних, збільшення виплат у 

держфонди та зростання наповнення місцевих та державного бюджетів. 

Наступним етапом має бути мотивування відображення реальної виплачуваної 

заробітної плати працівникам, а не тільки мінімальної. 

2) Розрахувати та методично правильно впровадити (із можливим 

запровадженням пілотного проекту на основі певного регіону чи області) зміну 

рівня єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб, за умови 

збільшення роботодавцями середнього рівня заробітної плати найманих 

працівників. 

3) В умовах сьогодення використовувати МЗП як інструмент 

забезпечення належного рівня соціального захисту найменш оплачуваних 

працівників, а не як метод детінізації оплати праці. Надалі застосовувати цей 

інструмент по різному за галузями економіки залежно від необхідності й 

прописувати його дію перш за все у колективних та індивідуальних договорах. 

Таке використання МЗП дозволить державі оперативно реагувати та вносити 

корективи у регулювання оплати праці по галузях, при цьому не змінюючи 

ситуації в інших галузях. 

4) Посилити адміністративні заходи щодо відповідальності 

роботодавців за ухилення від сплати податків і страхових внесків та 

оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Підвищити 

штрафні санкції для роботодавців у випадку виявлення порушень і 
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недостовірності відображення виплат заробітної плати та використання 

офіційно незареєстрованих працівників, які мають бути невигідні для 

роботодавців. 

 Отже, для зменшення перебування заробітної плати у тіні, перш за все 

необхідно простимулювати роботодавців як основу для офіційного найму 

працівників та відображення реально виплачуваної заробітної плати. Їх втрати 

від перебування у нелегальному секторі економіки мають бути значно вищими, 

ніж у легальному. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Аналіз впливу показників індексу конкурентоспроможності регіонів 

України на рівень середньої заробітної плати на основі кореляційно-регресійної 

моделі за допомогою програми Microsoft Excel 2010 показує, що із ряду 

представлених показників найбільш статистично значущими виявились „рівень 

розвитку бізнесу” та „розмір ринку”. Дані з моделі показали, що 71,1% варіації 

середньої заробітної плати у досліджуваній сукупності за регіонами України 

зумовлено варіацією індексів конкурентоспроможності, а 28,9% варіації 

середньої заробітної плати – варіацією інших чинників. Результати регресії 

сформували такі прогнозні дані:  

- збільшення показника експертної оцінки рівня розвитку бізнесу на 1 

пункт (наприклад з 3 до 4) призведе до збільшення заробітної плати на 

1199 грн.;  

- збільшення показника експертної оцінки розміру ринку на 1 пункт 

призведе до збільшення заробітної плати на 350 грн. 

Зростання середньої заробітної плати на вказану величину можливе при 

зміні цих двох коефіцієнтів у тому випадку, коли інший показник не 

змінюватиметься. 
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Визначено взаємозв’язок між МЗП і ВВП на одну особу та розміром 

середньомісячної заробітної плати, варіативність яких пояснюється чотирма 

складовими: тренд, сезонність, циклічність, випадковість. Взаємозв’язок 

змінних показав такі результати: у разі збільшення різниці МЗП на 1 гривню 

між двома сусідніми періодами, спричинить зменшення різниці середньої 

заробітної плати між двома аналогічними періодами на 1,38 грн.; збільшення 

різниці ВВП на одну особу на 1 гривню між двома сусідніми періодами, 

спричинить збільшення різниці середньої заробітної плати між двома 

аналогічними періодами на 0,12 грн. 

Серед основних складових досвіду зарубіжних країн щодо регулювання 

оплати праці є: державне регулювання механізму оплати праці базується на 

тарифних угодах, які дають можливість збільшувати чи зменшувати 

повноваження господарського суб’єкта при встановленні рівня заробітної 

плати; особливістю систем стимулювання є широке розповсюдження заохочень 

за впровадження різноманітних нововведень; до мінімальних державних 

гарантій у сфері оплати праці відносять МЗП та прожитковий мінімум. 

Базовим показником навколо якого здійснюються побудова регулювання 

оплати праці є МЗП. Перегляд рівня МЗП має враховувати рівень вартості 

життя та інші економічні умови. У залежності від країни, становлення МЗП має 

свої особливості, так в деяких країнах вона визначається законодавчими 

органами, а в інших – встановлюється за галузях економіки чи професіями. В 

Україні мінімальний розмір оплати праці встановлюється одночасно на всій її 

території для всіх працівників. 

Розглянуто відомі методики щодо визначення рівня детінізації економіки 

держави та частки виплат заробітної плати „у конвертах”, що враховують 

систему прямих та непрямих заходів державного втручання та сформовано 

пропозиції щодо їх можливого використання в українських умовах.  

Серед основних заходів державної політики детінізації заробітної плати 

виділяємо такі: визначення частки заробітної плати, яка виплачується як „сіра” і 

„чорна”, оскільки для них мають бути різні мотиваційні методи для легалізації; 
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зміна рівня єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб, при 

умові збільшення роботодавцями середнього рівня заробітної плати найманих 

працівників; використання МЗП як інструмента забезпечення належного рівня 

соціального захисту найменш оплачуваних працівників, а не як метод 

детінізації оплати праці; посилення адміністративних заходів щодо 

відповідальності роботодавців за ухилення від сплати податків і страхових 

внесків та оформлення трудових відносин з найманими працівниками.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-прикладну 

проблему обґрунтування теоретико-методичних положень та розробки 

науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-

економічного механізму регулювання оплати праці в господарській системі 

України. Узагальнення отриманих результатів дослідження дає змогу 

сформулювати такі висновки і пропозиції, що мають науково-практичне 

значення. 

1. У сучасній вітчизняній економічній науці немає єдиного підходу до 

трактування сутності понять „оплата праці” та „заробітна плата”. Спільною 

науковою базою для усіх досліджень є те, що праця є чинником виробництва, 

а заробітна плата – ціною використання праці працівника. Правильною є 

позиція, що заробітна плата ототожнюється насамперед із предметом, а 

оплата праці є системою відносин, механізмів і способів, тобто певним 

процесом. На практиці сутність заробітної плати виявляється у функціях, які 

вона виконує у процесі суспільного відтворення, які мають економічну, 

правову та соціальну природи, а організація оплати праці ґрунтується на 

виконанні низки принципів, головними серед яких є: соціальна 

справедливість, мотивація, диференціація та раціональна організація.  

2. Система організації регулювання оплати праці в Україні у сучасних 

умовах поєднує ринкове саморегулювання, колективно-договірне 

регулювання, державне регулювання та визначення системи оплати праці на 

рівні підприємства. Зважаючи на те, що ринкове саморегулювання сьогодні 

не виконується, колективно-договірне регулювання має декларативний 

характер, а єдина тарифна сітка не відповідає сучасним вимогам організації 

бізнесу, саме держава має стати ефективним регулятором процесів оплати 

праці, забезпечуючи соціальну справедливість і сприяючи формуванню 

ефективного ринкового саморегулювання. 

3. Організаційно-економічний механізм державного регулювання оплати 



191 

 

праці варто розглядати як систему принципів, важелів і методів 

управлінського впливу на оплату праці, які діють на підставі відповідного 

правового, соціально-економічного, інформаційного та інституційного 

забезпечення, враховують ринкове та договірне регулювання оплати праці в 

Україні. Треба враховувати оптимальне співвідношення і поєднання 

ринкових та державних методів регулювання залежно від рівня організації 

оплати праці, регіонального та галузевого аспектів.    

4. Доведено значну диференціацію рівнів заробітної плати найманих 

працівників в Україні у регіональному та галузевому аспектах, на фоні 

загального зростання номінальної та реальної заробітної плати в цілому. 

Найвищу середньомісячну заробітну плату в Україні за досліджуваний 

період отримували наймані працівники у східних і південних регіонах країни, 

а найнижчу – у західних. У галузевому аспекті найвищі рівні заробітної 

плати спостерігали у фінансовій сфері, а найнижчі у сільському господарстві 

та готельно-ресторанному бізнесі. У середньому в Україні за 2000-2013 рр. 

середньомісячна заробітна плата зросла у 14,2 рази. Проте, це зростання не 

свідчить про однозначне збільшення рівня добробуту населення. Аналізуючи 

розміри заробітної плати, яку отримують штатні працівники в Україні, 

очевидно, що приблизно четверта частина працездатного населення отримує 

дохід на рівні мінімальних соціальних стандартів, розмір яких є занадто 

низьким для забезпечення повноцінного відтворення людського потенціалу і 

значно нижчим, ніж відповідні показники розвинених країн.  

5. З’ясовано, що використання у господарській практиці колективно-

договірного регулювання оплати праці позитивно впливає на рівень 

заробітної плати працюючих. Попри певні здобутки, треба визнати, що 

використання колективного-договірного регулювання оплати праці має 

декларативний характер і потребує оптимізації у процесі реального 

використання потенціалу цих інструментів насамперед Генеральної угоди. 

Подібно впливає на рівень заробітної плати і застосування тарифних сіток, 

роль яких має бути стимулювальною. У галузевому аспекті не виявлено 



192 

 

однозначного впливу названих інструментів на рівень доходів найманих 

працівників.  

6. З’ясовано, що найважливішим чинником, який впливає на рівень 

заробітної плати, є обсяг валового внутрішнього (регіонального) продукту у 

розрахунку на одну особу. Враховуючи значний вплив прямих іноземних 

інвестицій на рівень ВВП, підтверджено прямий взаємозв’язок між 

показником обсягу прямих інвестицій у розрахунку на одну особу та рівнем 

середньомісячної заробітної плати. Виявлено, що на державних 

підприємствах за усіма видами економічної діяльності рівень заробітної 

плати вищий, ніж середньогалузевий. Значний вплив на розмір заробітної 

плати мають також соціальні чинники: вік працівників, стаж роботи, освіта та 

стать. На підставі індексного аналізу розраховано, що фонд оплати праці 

працівників за усіма галузями та видами економічної діяльності збільшувався  

переважно за рахунок зміни середньої зарплати, і лише у деяких сферах – за 

рахунок збільшення кількості працівників. 

 7. Запропоновано й обґрунтовано за допомогою використання 

економіко-математичної моделі систему прогнозування рівня 

середньомісячної заробітної плати на основі врахування нерівнозначних за 

походженням і значенням груп чинників: індексів конкурентоспроможності 

регіонів України (найбільш статистично значущими серед яких виявились 

„рівень розвитку бізнесу”  та  „розмір ринку”), МЗП та ВВП у розрахунку на 

одну особу. 

 8. Для України варто враховувати іноземний досвід у посиленні 

стимулювальної ролі тарифної заробітної плати, в основі розвитку якої є 

використання гнучкого тарифу; переході на пряме оподаткування сукупного 

прибутку сім’ї, яке відбувається не на проміжних стадіях отримання 

прибутку, а на кінцевій; формуванні систем оплати праці на підставі 

стимулювання зростання продуктивності та використання індивідуальних 

контрактів; визначенні розміру МЗП не лише вищим, ніж прожитковий 

мінімум, а й значно вищим, ніж допомога з безробіття; використанні 
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вибіркової індексації заробітної плати; сприянні розвитку соціального 

партнерства. 

9. Стратегічний напрям державної політики детінізації  у сфері оплати 

праці має містити дві взаємоузгодженні складові: адміністративну та 

мотиваційну. Серед основних заходів щодо детінізації оплати праці в Україні 

мають бути: зменшення рівня єдиного соціального внеску та податку з 

доходів фізичних осіб, за умови збільшення роботодавцями середнього рівня 

заробітної плати найманих працівників; використання МЗП як інструмента 

забезпечення належного рівня соціального захисту найменш оплачуваних 

працівників, а не як методу детінізації оплати праці; посилення 

відповідальності роботодавців за ухилення від сплати податків і страхових 

внесків, оформлення трудових відносин з найманими працівниками; 

ефективне реформування пенсійної системи, яке б посилювало зв’язок між 

сплаченими страховими внесками та величиною пенсійного забезпечення. 

Отже, реформування організаційно-економічного механізму оплати 

праці в Україні потребує комплексного підходу, в основі якого мають бути 

такі завдання як: сприяння виконанню заробітною платою усіх її базових 

функцій та принципів організації, вдосконалення нормативно-правового 

регулювання оплати праці, зокрема, колективно-договірного, чітке 

розмежування повноважень і функцій суб’єктів регулювання оплати праці, 

впорядкування регулюючої функції МЗП, зменшення податкового 

навантаження на фонд оплати праці, вдосконалення тарифного регулювання 

оплати праці у напрямі зменшення міжгалузевої і міжрегіональної 

диференціації, використання досвіду розвинутих країн щодо соціальної 

відповідальності роботодавців, сприяння легалізації ринку праці. 

. 
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Додаток А 

Доходи населення України у 2006-2013 рр. 
 

 2006 

 

2008 2010 2011 2012 2013
* 

млн. грн. 

 

% млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 

Доходи 

всього, у т.ч.: 

472061 100 845641 100 1101015 100 1251005 100 1407197 100 1529406 100 

Заробітна 

плата 

205120 43,4 366387 43,3 459153 41,7 521066 41,7 593213 42,2 633737 41,4 

Прибуток та 

змішаний 

доход 

69186 14,7 131139 15,5 161214 14,6 198512 16,8 212420 15,1 240871 15,7 

Доходи від 

власності 

13855 2,9 28432 3,4 56958 5,2 68059 5,4 74620 5,3 79217 5,2 

Соціальні 

допомоги та 

інші державні 

поточні 

трансфери 

183900 39,0 319683 37,8 423690 38,5 463368 37,0 526944 37,4 57558 37,8 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [36; 118] 
*
попередні дані 
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Додаток Б 

Загальна характеристика колективних угод на різних рівнях 

 Генеральна угода Галузева угода Регіональна угода 

 

С
т

о
р
о
н

и
 у

го
д
и

 

професійні спілки, власники 

або уповноважені ними органи, 

які об’єдналися для ведення 

колективних переговорів і 

укладення генеральної угоди, 

на підприємствах яких зайнято 

більшість найманих працівників 

держави 

власники, об’єднання 

власників або 

уповноважені ними органи 

і профспілки чи 

об’єднання профспілок або 

інших представницьких 

організацій трудящих, які 

мають відповідні 

повноваження, достатні 

для ведення переговорів, 

укладання угоди та 

реалізації її норм на біль-

шості підприємств, що 

входять у сферу їх дії 

 

місцеві органи 

державної влади або 

регіональні 

об’єднання підпри-

ємців, якщо вони 

мають відповідні 

повноваження, і 

об’єднання 

профспілок чи інші 

уповноважені 

трудовими 

колективами органи 

П
р
ед

м
ет

 у
го

д
и

 

диференціація мінімальних 

тарифних ставок за видами 

виробництв, робіт і діяльності у 

виробничих галузях залежно від 

важкості праці, але не нижче 

встановленої державою 

мінімальної заробітної плати; 

єдині для всієї території 

України мінімальні ставки 

компенсаційних доплат за 

роботу в несприятливих, 

шкідливих і небезпечних 

умовах праці, які 

диференціюються за видами і 

категоріями умов праці; 

єдині тарифні умови оплати 

праці робітників і службовців за 

загальними (наскрізними) 

професіями та посадами; 

взаємні зобов’язання сторін 

щодо виконання угоди 

єдині для підприємств відповідної галузі 

(підгалузі), території тарифна сітка робітників і 

шкали співвідношень мінімальних посадових 

окладів за групами посад керівників, 

професіоналів, фахівців і технічних службовців 

або єдина відповідно галузева (підгалузева), 

територіальна тарифна сітка для всіх категорій 

працівників; 

єдині для різних категорій працівників 

відповідної галузі (підгалузі), території 

мінімальні розміри доплат і надбавок, що 

враховують специфіку умов праці окремих 

професійних  

груп; 

взаємні зобов’язання сторін щодо виконання угоди 
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П
р
и

н
ц

и
п

и
 і

 н
о
р
м

и
, 
щ

о
 р

ег
ул

ю
ю

т
ь
ся

 у
го

д
о
ю

 

гарантій праці й забезпечення 

продуктивної зайнятості; 

мінімальних соціальних 

гарантій оплати праці й доходів 

усіх груп і верств населення, які 

забезпечували б достатній 

рівень життя; 

розміру прожиткового 

мінімуму, мінімальних 

нормативів; 

соціального страхування; 

трудових відносин, режиму 

роботи і відпочинку; 

умов охорони праці й 

навколишнього природного 

середовища; 

задоволення духовних потреб 

населення; 

умов зростання фондів оплати 

праці та встановлення 

міжгалузевих співвідношень в 

оплаті праці. 

нормування і оплати праці, встановлення для 

підприємств галузі (підгалузі) мінімальних 

гарантій заробітної плати відповідно до 

кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки по 

мінімальній межі та мінімальних розмірів доплат і 

надбавок з урахуванням специфіки, умов праці 

окремих професійних груп і категорій працівників 

галузі (підгалузі); 

встановлення мінімальних соціальних гарантій, 

компенсацій, пільг у сфері праці й зайнятості; 

умов і охорони праці; 

житлово-побутового, медичного, культурного 

обслуговування, організації оздоровлення і 

відпочинку; 

умов зростання фондів оплати праці; 

встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) 

співвідношень в оплаті праці; 

трудових відносин. 

Джерело: складено на основі [150; 28, с.190-194] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 

 

Додаток В 

Таблиця В.1 

Динаміка кількості зареєстрованих договорів за регіонами України
*
 [136] 

(станом на 31 грудня, одиниць) 

 2010 2011 2012 2013 

Україна 105 014 98 514 101 712 88 286 

АР Крим 4043 3580 3612 3240 

Вінницька  4736 4425 4228 4055 

Волинська 3195 2916 2885 2476 

Дніпропетровська 5495 5246 5939 4984 

Донецька 9230 8505 9135 7120 

Житомирська 3426 3285 3423 3070 

Закарпатська 2745 2523 2359 2672 

Запорізька 3800 3545 3796 3328 

Івано-

Франківська 

3870 3208 3001 2777 

Київська 2946 3379 3434 3071 

Кіровоградська 2940 2893 3159 2787 

Луганська 4962 4779 5090 4424 

Львівська 5122 4762 4404 3925 

Миколаївська 2709 2843 2999 2753 

Одеська 5338 5001 5317 4285 

Полтавська 3289 3712 4002 3687 

Рівненська 2617 2598 2663 2451 

Сумська 3436 3157 3312 2941 

Тернопільська 2393 2330 2244 1790 

Харківська 6566 5742 6830 5012 

Херсонська 2127 2182 2371 2106 

Хмельницька 3127 2741 2936 2765 

Черкаська 3663 3430 3415 2927 

Чернівецька 1917 1964 1777 1627 

Чернігівська 3835 3237 2908 2637 

м. Київ 6592 5717 5699 4731 

м. Севастополь 895 814 774 645 
*
У таблицях В.1-В.3 дані наведено по підприємствах і організаціях із кількістю працівників 10 і більше 

осіб 
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Таблиця В.2 

Динаміка кількості працівників, які охоплені колективними 

договорами за регіонами [136]
 

(станом на 31 грудня, тис. осіб) 

 2010 2011 2012 2013 

Україна 8968 8767 8730 8263 

АР Крим 331 329 309 297 

Вінницька  289 275 262 259 

Волинська 182 180 172 166 

Дніпропетровська 764 737 776 746 

Донецька 1050 1021 997 919 

Житомирська 213 218 218 209 

Закарпатська 175 173 166 165 

Запорізька 416 397 385 366 

Івано-

Франківська 

207 201 200 193 

Київська 245 266 282 256 

Кіровоградська 184 179 179 171 

Луганська 508 462 474 424 

Львівська 473 460 443 430 

Миколаївська 204 205 199 197 

Одеська 429 410 410 384 

Полтавська 293 311 314 305 

Рівненська 194 187 188 175 

Сумська 240 230 225 218 

Тернопільська 144 143 140 129 

Харківська 601 578 594 543 

Херсонська 162 163 159 153 

Хмельницька 207 199 201 189 

Черкаська 226 224 216 198 

Чернівецька 120 122 116 109 

Чернігівська 208 202 191 182 

м. Київ 831 826 846 819 

м. Севастополь 71 69 68 62 
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Таблиця В.3 

Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності 

на 31 грудня 2013 року [136] 

  

Кількість 

укладених та 

зареєстрованих 

колективних 

договорів, од. 

Кількість працівників, 

охоплених колективними 

договорами 

 

 

тис. осіб 

у % до 

облікової 

кількості 

штатних 

працівників 

Всього  

 
88 286 8 263,2 79,8 

Сільське, лісове та рибне 

господарство, 

з них сільське господарство  

6535 

 

5859 

413,1 

 

353,5 

80,6 

 

78,7 

Промисловість 9329 2344,9 87,8 

Будівництво 2867 165,4 59,7 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

4710 370,9 39,9 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 

3187 701,9 85,5 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування  

982 46,2 45,2 

Інформація та телекомунікації 1029 115,6 61,9 

Фінансова та страхова діяльність 586 199,4 64,7 

Операції з нерухомим майном 1806 76,2 59,1 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 

3189 234,2 73,0 

Діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування 

2106 143,2 60,9 

Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування 

13931 500,1 80,1 

Освіта 27817 1610,7 92,4 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги, 

з них охорона здоров’я  

5457 

 

3854 

1180,3 

 

1060,6 

93,6 

 

93,9 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок, з них: 

діяльність у сфері творчості, 

мистецтва та розваг 

функціонування бібліотек, архівів, 

музеїв та інших закладів культури 

3962 

 

 

2464 

 

799 

137,4 

 

 

69,8 

 

46,8 

75,9 

 

 

76,6 

 

84,7 

Надання інших видів послуг 793 23,7 50,4 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Єдина тарифна сітка на 2013 р.
 

Розряд 

Коефіцієнт 

підвищення 

окладу 

01.01.2013 - 30.11.2013 01.12.2013 - 31.12.2013 

Оклад згідно 

розряду 

Оклад (тарифна 

ставка) 

Оклад згідно 

розряду 

Оклад (тарифна 

ставка) 

  1147  1218 

1 1,00 852,00 1147 928,00 1218 

2 1,09 928,68 1152 1011,52 1223 

3 1,18 1005,36 1162 1095,04 1233 

4 1,27 1082,04 1172 1178,56 1243 

5 1,36 1158,72 1182 1262,08 1262 

6 1,45 1235,40 1235 1345,60 1346 

7 1,54 1312,08 1312 1429,12 1429 

8 1,64 1397,28 1397 1521,92 1522 

9 1,73 1473,96 1474 1605,44 1605 

10 1,82 1550,64 1551 1688,96 1689 

11 1,97 1678,44 1678 1828,16 1828 

12 2,12 1806,24 1806 1967,36 1967 

13 2,27 1934,04 1934 2106,56 2107 

14 2,42 2061,84 2062 2245,76 2246 

15 2,58 2198,16 2198 2394,24 2394 

16 2,79 2377,08 2377 2589,12 2589 

17 3,00 2556,00 2556 2784,00 2784 

18 3,21 2734,92 2735 2978,88 2979 

19 3,42 2913,84 2914 3173,76 3174 

20 3,64 3101,28 3101 3377,92 3378 

21 3,85 3280,20 3280 3572,80 3573 

22 4,06 3459,12 3459 3767,68 3768 

23 4,27 3638,04 3638 3962,56 3963 

24 4,36 3714,72 3715 4046,08 4046 

25 4,51 3842,52 3843 4185,28 4185 

      

Джерело:www.salary.net.ua 

 
    

 

 

 

 

 

 

http://www.salary.net.ua/
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Таблиця Д.2 

Єдина тарифна сітка на 2014 р.
 

 

Розряд 

Коефіц

ієнт 

підвищ

ення 

окладу 

01.01.2014 - 30.06.2014 01.07.2014 - 30.09.2014 01.10.2014 - 31.12.2014 

Оклад згідно 

розряду 

Оклад 

(тарифна 

ставка) 

Оклад згідно 

розряду 

Оклад 

(тарифна 

ставка) 

Оклад згідно 

розряду 

Оклад 

(тарифна 

ставка) 

    1218   1250   1301 

1 1,00 852,00 1218 890,00 1250 1011,00 1301 

2 1,09 928,68 1218 970,10 1250 1101,99 1301 

3 1,18 1005,36 1218 1050,20 1250 1192,98 1301 

4 1,27 1082,04 1218 1130,30 1250 1283,97 1301 

5 1,36 1158,72 1218 1210,40 1250 1374,96 1301 

6 1,45 1235,40 1235 1290,50 1291 1465,95 1466 

7 1,54 1312,08 1312 1370,60 1371 1556,94 1557 

8 1,64 1397,28 1397 1459,60 1460 1658,04 1658 

9 1,73 1473,96 1474 1539,70 1540 1749,03 1749 

10 1,82 1550,64 1551 1619,80 1620 1840,02 1840 

11 1,97 1678,44 1678 1753,30 1753 1991,67 1992 

12 2,12 1806,24 1806 1886,80 1887 2143,32 2143 

13 2,27 1934,04 1934 2020,30 2020 2294,97 2295 

14 2,42 2061,84 2062 2153,80 2154 2446,62 2447 

15 2,58 2198,16 2198 2296,20 2296 2608,38 2608 

16 2,79 2377,08 2377 2483,10 2483 2820,69 2821 

17 3,00 2556,00 2556 2670,00 2670 3033,00 3033 

18 3,21 2734,92 2735 2856,90 2857 3245,31 3245 

19 3,42 2913,84 2914 3043,80 3044 3457,62 3458 

20 3,64 3101,28 3101 3239,60 3240 3680,04 3680 

21 3,85 3280,20 3280 3426,50 3427 3892,35 3892 

22 4,06 3459,12 3459 3613,40 3613 4104,66 4105 

23 4,27 3638,04 3638 3800,30 3800 4316,97 4317 

24 4,36 3714,72 3715 3880,40 3880 4407,96 4408 

25 4,51 3842,52 3843 4013,90 4014 4559,61 4560 

        

      

       

Джерело: згідно проекту ЗУ „Про Державний бюджет України на 2014 рік”, www.salary.net.ua 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salary.net.ua/
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Додаток Е 

Структура фонду оплати праці за видами економічної діяльності в 

Україні у 2013 році [136] 

 

 

 

 

Вид діяльності 

 

 

 

Фонд 

оплати 

праці, млн. 

грн 

У тому числі 

 

 

фонд 

основної 

заробітної 

плати, млн. 

грн 

фонд додаткової заробітної 

плати 

 

 

всього, 

млн. грн 

з нього у % 

надбавки 

і доплати 

до 

тарифних 

ставок 

премії 

за 

виробни

чі 

результ

ати 

Всього 

 
398 269 246 582 132 961 35,6 31,7 

Сільське, лісове та рибне 

господарство, 

з них сільське господарство 

16023 

 

13754 

13214 

 

11495 

2611 

 

2121 

20,3 

 

19,7 

36,1 

 

36,3 

Промисловість 120692 73754 42376 27,1 37,3 

Будівництво 9578 7141 2162 24,7 34,2 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

32905 24231 7854 13,1 57,1 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 

34825 20270 11955 33,4 31,9 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 

2904 2292 517 26,2 29,6 

Інформація та телекомунікації 10173 6844 2757 18,7 50,3 

Фінансова та страхова 

діяльність 

20677 12430 7057 26,4 48,7 

Операції з нерухомим майном 4372 3336 915 29,6 33,4 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність 

17090 11195 5163 33,4 36,1 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

7202 5111 1846 30,5 38,1 

Державне управління й 

оборона, обов’язкове 

соціальне страхування 

26226 9661 13705 41,0 36,2 

Освіта 53205 30391 20298 56,5 8,8 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги, 

з них охорона здоров’я 

33939 

 

30676 

20925 

 

18891 

11411 

 

10326 

57,5 

 

58,4 

10,6 

 

10,2 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 

 

6922 4617 2018 47,5 21,4 

Надання інших видів послуг 

 

1536 1170 317 242 38,3 
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Продовж. додат. Е 

 

 

 

 

 

 

У тому числі заохочувальні та 

компенсаційні виплати 

 

 

Нараховано за 

невідпрацьований 

час у % до фонду 

оплати праці 

 

 

всього, 

млн. грн 

з них у % 

 

матеріаль

на 

допомога 

соціальні 

пільги 

індивідуал

ьного 

характеру 

Всього 18 727 45,4 4,6 9,1 

 

Сільське, лісове та рибне 

господарство, 

з них сільське господарство 

198 

 

139 

35 

 

30,8 

10,7 

 

10,4 

6,7 

 

6,3 

Промисловість 4562 27,2 8,5 10,2 

Будівництво 275 33,7 3,8 7,9 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

820 9,9 11,8 6,2 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 

2599 36,7 5,7 9,5 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 

96 22,7 20,2 6,7 

Інформація та телекомунікації 572 19,4 8,2 7,5 

Фінансова та страхова 

діяльність 

1190 13,9 2,3 7,2 

Операції з нерухомим майном 122 28,3 6,7 6,7 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність 

732 29,2 4,2 7,6 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

245 36,8 3,8 6,5 

Державне управління й 

оборона, обов’язкове 

соціальне страхування 

2861 72,7 0,8 9,1 

Освіта 2517 73,8 0,2 11,6 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги, 

з них охорона здоров’я 

1603 

 

1458 

77,7 

 

77,3 

0,9 

 

0,9 

9,3 

 

9,3 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 

 

287 75,1 1,3 8 

Надання інших видів послуг 50 52,2 4,6 7,1 
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Додаток Ж 

Переваги та недоліки діючих систем оплати праці
 
 

Система 

оплати 

праці 

Переваги  

 

Недоліки  

 

Пряма 

погодинна 

1. Стабільна і надійна 

2. Можна використовувати при виконанні 

робіт, що важко піддаються нормуванню 

та обліку 

3. Забезпечує мінімальний рівень оплати 

праці, гарантований державою 

4. Проста в розрахунках 

5. Зрозуміла в нарахуванні для працівника 

1. 1.Немає прямої залежності 

між кількістю 

відпрацьованих годин і 

продуктивністю праці 

2. Оплата за ненормований 

час може привести до 

перевитрат фонду 

оплати праці 

3.Потрібно здійснювати 

доплату за роботу в 

понадурочний час 

 

Погодинно-

преміальна 

1. Дає можливість працівнику одержати 

додатковий заробіток за досягнення 

певних показників в роботі (виконання 

плану роботи бригадою, якісне виконання 

роботи і т.д.) 

2. Можливість застосування на таких 

роботах, де швидко міняються 

технологічні процеси і робота дуже важко 

піддається нормуванню, але, разом з тим, 

дану роботу потрібно виконати якісно і 

вчасно 

3. Дає можливість поточний контроль за 

працівником звести до мінімуму 

4. Стимулює до ініціативності та 

винахідливості 

1. Оплата за ненормований 

час може привести до 

перевитрат фонду 

оплати праці 

2. Потрібно здійснювати 

доплату за роботу в 

понадурочний час 

 

Пряма-

відрядна 

1. Сприяє виконанню норм виробітку 

2. Посилює конкуренцію серед працівників 

3. Забезпечує мінімальний рівень оплати 

праці, гарантований державою 

 

1.Працівник не 

зацікавлений у 

кінцевому результаті 

роботи 

2.Необхідність 

встановлення 

економічно 

обґрунтованих норм 

виробітку та постійний 

їх перегляд 

Відрядно- 

преміальна 

1. Дає можливість працівнику одержати 

додатковий заробіток за досягнення 

певних показників в роботі (виконання 

плану роботи бригадою, якісне виконання 

роботи і т.д.) 

2. Стимулює ріст продуктивності праці 

3. Сприяє більш ефективному використанню 

основних виробничих фондів 

1.Ризик зниження якості 

робіт 

2.Потреба у встановленні 

додаткових критеріїв 

для того, щоб праця 

була якісною і 

високопродуктивною 
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4. Дає змогу працівнику проявити свою 

кваліфікацію та здатність до 

високопродуктивної праці і можливість 

збільшити індивідуальний заробіток 

5. Поліпшує моральний і соціальний клімат 

на підприємстві 

6. Дає можливість поточного контролю за 

працівником звести до мінімуму 
Джерело: узагальнено автором 
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Додаток З 

Системи оплати праці
 

Назва Сутність Формула Пояснення до 

формули 

Відрядна форма оплати праці 

 

Проста відрядна Величина заробітної 

плати визначається 

кількістю виготовленої 

продукції. Основою 

розрахунків є розцінка, 

тобто величина 

заробітної плати за 

одиницю виготовленої 

продукції. 

 

Звп = Р * Фв, 

 

 

Р = Тст * Нч 

Звп – заробітна плата 

відрядна проста, 

грн.;  

Фв – фактичний 

виробіток, од. вим.;  

Р – розцінка, грн./од. 

вим, 

Тст – погодинна 

тарифна ставка, 

грн./год.;  

Нч – норма часу на 

виготовлення 

одиниці виробу, 

год./од. вим. 

Відрядно-

преміальна 

За такою системою 

відрядний заробіток 

збільшується на 

величину премії, яку 

встановлюють за 

досягнення певних 

показників 

Звпр = Р * Фв * Кпр Звпр – заробітна 

плата відрядна 

преміальна, грн.;  

Кпр – коефіцієнт, 

який враховує 

величину премії 

(наприклад, при 

премії у розмірі 30% 

Кпр = 1,3) 

Відрядно-

прогресивна 

Передбачає підвищення 

розцінок за досягнення 

певного рівня 

виконання завдань. Для 

цього на підприємстві 

розробляють 

прогресивні шкали 

розцінок 

 

 

Звпрог = Ро * Фо + 

Р1 * (Ф1 - Фо) + ... + 

Рп * (Фп+1 – Фп) 

Звпрог – відрядна 

прогресивна 

заробітна плата, грн.;  

Ро, Р1,...., Рп – 

відрядні розцінки, 

грн./од. вим. 

(розраховуються за 

методикою відрядної 

простої заробітної 

плати);  

Фо, Ф1,...,Фп,Фп+1 – 

фактичні виробітки, 

од. вим. 
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Непряма відрядна Її особливість полягає в 

тому, що заробітна 

плата допоміжних 

робітників(ремонтників, 

налагоджувальників 

тощо) перебуває в 

залежності від 

виробітку основних 

робітників, яких вони 

обслуговують 

 

 

Звн = Рвн * Фв * 

Фо, 

 

Рвн = Тстд : (Но * 

Нв) 

Звн – заробітна плата 

відрядна непряма, 

грн;  

Фв – фактичний 

виробіток основних 

робітників, од. вим.;  

Фо – кількість 

об’єктів, які 

обслуговує 

допоміжний 

робітник, од. вим.;  

Рвн – розцінка 

відрядна непряма, 

грн./од. вим. 

Тстд – погодинна 

тарифна ставка 

допоміжного 

робітника, грн./год.;  

Но – норма 

обслуговування 

допоміжного 

працівника, од. вим.;  

Нв – норма 

виробітку основних 

робітників, яких 

обслуговує 

допоміжний 

робітник, од. вим. 

Акордна відрядна Суть її полягає у 

встановленні та 

розподілі акордного 

фонду оплати праці за 

конкретний обсяг робіт, 

у визначенні термінів їх 

виконання, показників 

якості тощо 

ФОПва = Ч * Зс ФОПва – відрядний 

акордний фонд 

оплати праці, грн.;  

Ч – чисельність 

працівників, чол.;  

Зс – середня 

заробітна плата, 

грн./чол. 

Бригадна 

(колективна) 

відрядна 

Колективний фонд 

оплати праці 

формується із 

заробітків усіх членів 

колективу і надалі 

розподіляється між 

ними з урахуванням 

певних умов 

 

ФОПвбр = Тфзп * 

Кпр * Кдоп, 

 

Тфзп = Тстс * Тб 

ФОПвбр – відрядний 

бригадний фонд 

оплати праці, грн.;  

Кпр – коефіцієнт, 

який враховує 

премії;  

Кдоп – коефіцієнт, 

який враховує 

доплати; Тфзп – 

тарифний фонд 

заробітної плати, 

грн. 

Тстс – середня 

погодинна тарифна 

ставка в бригаді, 
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грн./год.;  

Тб – трудомісткість 

бригадних робіт, н. 

год.  

Погодинна форма оплати праці 

 

Проста 

погодинна 

За цієї системи величина 

заробітної плати цілком 

залежить від кількості 

відпрацьованого часу 

 

 

Зпп = Тст * Тг 

Зпп – заробітна плата 

почасова проста, грн;  

Тст – погодинна 

тарифна ставка, 

грн.год.;  

Тг – кількість 

відпрацьованих 

годин 

Погодинно-

преміальна 

Суть її виявляється в 

тому, що заробітна плата 

працівників збільшується 

на величину премії за 

досягнення певних 

показників 

Зппр = Тст * Тг * Кпр Зппр – заробітна 

плата почасова 

преміальна, грн. 

 

Бригадна 

(колективна) 

погодинна 

Особливість її в наявності 

колективного фонду 

оплати праці, який члени 

бригади заробляють 

спільно (залежно від 

кількості відпрацьованого 

часу, нарахованих премій, 

а потім розподіляють між 

собою на засадах 

використання конкретних 

методів розподілу) 

 

ФОПпбр = Тфзп * 

Кпр * Кдоп, 

 

 

 

Тфзп = Тстс * Тгб 

ФОПпбр – почасовий 

бригадний фонд 

оплати праці, грн;  

Кпр – коефіцієнт, 

який враховує премії;  

Кдоп – коефіцієнт, 

який враховує 

доплати;  

Тфзп – тарифний 

фонд заробітної 

плати, грн; 

Тстс – середня 

погодинна тарифна 

ставка в бригаді, 

грн/год.;  

Тгб – кількість 

відпрацьованого 

бригадою часу, год. 
Джерело: узагальнено автором 
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Додаток К 

Перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових 

окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий 

характер (крім бюджетної сфери), для встановлення у галузевих, регіональних 

угодах та колективних договорах [22] 
 

 Найменування доплат і 

надбавок 

Розміри доплат і надбавок 

ДОПЛАТИ: 

1. За суміщення професій (посад) доплата одному працівнику не обмежується 

максимальним розміром і встановлюється у межах 

економії фонду заробітної плати за тарифною ставкою і 

окладом суміщуваної посади працівника 

2. За розширення зони 

обслуговування або збільшення 

обсягу робіт 

розмір доплати одному працівнику не обмежується і 

визначається наявністю економії за тарифними ставками 

і окладами, які могли б виплачуватися за умови 

дотримання нормативної чисельності працівників 

3. За виконання обов’язків тимчасово 

відсутнього працівника 

до 100% тарифної ставки (окладу, посадового окладу) 

відсутнього працівника 

4. За роботу у важких і шкідливих та 

особливо важких і особливо 

шкідливих умовах праці 

за роботу у важких і шкідливих умовах праці – 4, 8 і 12 

% тарифної ставки (окладу); 

за роботу в особливо важких і особливо шкідливих 

умовах праці – 16, 20 і 24 % тарифної ставки (окладу) 

5. За інтенсивність праці до 12 % тарифної ставки (окладу) 

6. На період освоєння нових норм 

трудових затрат 

підвищення відрядних розцінок до 20%, 

підвищення тарифних ставок до 10% 

7. За керівництво бригадою 

(бригадиру, не звільненому від 

основної роботи) 

доплата диференціюється залежно від кількості 

робітників у бригаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб) 

конкретний розмір доплати: 

– визначається галузевими (регіональними) 

угодами залежно від розміру ставки розряду, 

присвоєного бригадиру; 

– якщо чисельність ланки становить більше ніж 

п’ять осіб, ланковим встановлюється доплата у 

розмірі до 50 % відповідної доплати бригадира 

8. За роботу у вечірній час – з 18 до 

22 години (при багатозмінному 

режимі роботи) 

20% годинної тарифної ставки (окладу, посадового 

окладу) за кожну годину роботи у такий час 

9. За роботу у нічний час 35% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за 

кожну годину роботи у цей час 

НАДБАВКИ 

1. За високу професійну 

майстерність 

диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) 

робітників: 

ІІІ розряду – 12%, ІV розряду – 16%, V розряду – 20%, 

VІ і вищих розрядів – 24% тарифної ставки (окладу) 

2. За класність водіям легкових і 

вантажних автомобілів, автобусів 

водіям: 2-го класу – 10%, 1-го класу – 25% установленої 

тарифної ставки за відпрацьований водієм час 

3. За класність машиністам 

електровозів, тепловозів, 

електропоїздів, дизель-поїздів 

до 25% установленої тарифної ставки за відпрацьований 

машиністом час 

4. За високі досягнення у праці до 50% посадового окладу 

5. За виконання особливо важливої 

роботи на певний термін 

до 50% посадового окладу 
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Додаток Л 

Застосування мінімальної заробітної плати
 
[179]  

Випадки застосування Сутність застосування Підстава 

 

Визначення рівня заробітної 

плати 

Не нижче встановленого 

розміру мінімальної заробітної 

плати (МЗП) за просту 

некваліфіковану працю 

Стаття 3 ЗУ „Про оплату 

праці” від 24 березня 1995 р., 

№ 108/95-ВР, стаття 95, стаття 

252  КЗпП України від 10 

грудня 1971 р. 

Податкова соціальна пільга 

для будь-якого платника 

податку 

У розмірі 50% МЗП, 

встановленої на 1 січня 

звітного року 

Стаття 6 ЗУ „Про податок з 

доходів фізичних осіб”  від 22 

травня 2003 р., № 889-ІV 

Індексація заробітної плати У місяці підвищення МЗП 

(якщо він не вважатиметься 

базовим) індексація  не 

проводиться 

П. 5 Порядку проведення 

індексації грошових доходів 

населення, затвердженого 

постановою КМУ від 17 липня 

2003 року №1078 

Мінімальний страховий 

внесок до Пенсійного фонду 

Розмір визначається як 

добуток МЗП та ставки 

внеску, встановлених на день 

отримання заробітної плати 

(доходу) 

Статя 1 ЗУ „Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування”  від 9 

липня 2003 р., № 1058-ІV 

Внески добровільно 

застрахованою фізичною 

особою до ФСС від нещасних 

випадків на виробництві та 

професійних захворювань 

У розмірі 1 МЗП, встановленої 

на день сплати страхового 

внеску (0,5 МЗП – для 

інвалідів) 

Статя 6 ЗУ „Про страхові 

тарифи на загальнообов’язкове 

соціальне страхування від 

нещасного випадку на 

виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили 

втрату працездатності”  від 22 

лютого 2001 р., № 2272-ІІІ 

Відшкодування втраченого 

заробітку внаслідок 

ушкодження здоров’я 

непрацюючої фізичної особи 

Відшкодувується виходячи з 

розміру МЗП 

Стаття 1195 Цивільного 

кодексу України від 16 січня 

2003 р., № 435-ІV 

Оплата вільних від робіт днів 

при навчанні 

У розмірі 50% середньої 

заробітної плати, але не нижче 

МЗП 

Стаття 209, стаття 218 КЗпП 

України від 10 грудня 1971 р. 

Вихідна допомога у разі 

призову або вступу працівника 

на військову службу, 

направлення на альтернативну 

(невійськову) службу 

У розмірі 2 МЗП Стаття 44 КЗпП України від 10 

грудня 1971 р. 

Пенсія по інвалідності особам, 

які брали участь у ліквідації 

наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та в 

евакуації населення на 

добровільній безплатній 

основі та під час проходження 

строкової служби і стали 

внаслідок цього інвалідами 

За бажанням  в розмірі 5 МЗП         

(розмір МЗП, встановлений на 

час перебування в зоні 

відчуження) 

Стаття 57, 59 ЗУ „Про статус 

і  

соціальний    захист    

громадян,    які   постраждали   

внаслідок  

Чорнобильської  катастрофи” 

від 28 лютого 1991 р., № 796 

- ХІІ 
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Статутний капітал товариств У розмірі 1250 МЗП – для АТ, 

1 МЗП – для ТОВ і ТДВ 

(розмір МЗП, діючий на 

момент створення товариства) 

Статя 24, 52, 65 ЗУ „Про 

господарські товариства”  від 

19 вересня 1991 р., № 1576-ХІІ 

Порушення справи про 

банкрутство 

Вимоги кредитора сукупно 

повинні складати не менше 

300 МЗП, не задоволених 

протягом трьох місяців після 

встановленого для їх 

погашення строку 

П. 3 статті 6 ЗУ „Про 

відновлення 

платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом”  

від 14 травня 1992 р., № 2343-

ХІІ 

Оплата послуг арбітражного 

керуючого 

У розмірі, затвердженому 

господарським судом, але не 

менше 2 МЗП 

П. 12 статті 3 ЗУ „Про 

відновлення 

платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом”  

від 14 травня 1992 р., № 2343-

ХІІ 

Компенсація за порушення 

авторського права 

У розмірі від 10 до 50 000 

МЗП 

Ч. 2 статті 52 ЗУ „Про 

авторське право і суміжні 

права”  від 23 грудня 1993 р., 

№ 3792-ХІІ 

Штраф за порушення 

санітарного законодавства 

У розмірі від 1 до 12 МЗП – на 

громадян, від 6 до 25 МЗП – 

на посадових осіб 

П. 1.4 Інструкції про порядок 

накладення і стягнення 

штрафів за порушення 

санітарного законодавства, 

затвердженої наказом МОЗ від 

14 квітня 1995 р., № 64 

Інформування держорганів 

про операції щодо здійснення 

грошових вкладів і переказів у 

розмірах, що перевищують 

встановлені суми 

У розмірі 1000 МЗП Статя 7 ЗУ „Про заходи 

протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів та зловживанню 

ними”  від 15 лютого 1995 р., 

№ 62/95-ВР 

У розмірі 100 МЗП – для 

фізосіб, 5000 МЗП – для 

юросіб 

П.4 статті 18 ЗУ „Про 

організаційно-правові основи 

боротьби з організованою 

злочинністю”  від 30 червня 

1993 р., № 3341-ХІІ 

Плата за видачу ліцензії на 

провадження певних видів 

господарської діяльності 

У розмірі 20 МЗП за видачу 

ліцензії на виготовлення 

парфумерно-косметичної 

продукції з використанням 

етилового спирту, 1 МЗП – за 

усі інші ліцензії 

П. 1 постанови КМУ „Про 

термін дії ліцензії на 

провадження певних видів 

господарської діяльності, 

розміри і порядок зарахування 

плати за її видачу”  від 29 

листопада 2000 р., № 1755 
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Додаток М 

Показники середньомісячної заробітної плати, МЗП та ВВП на одну особу 

для побудови економіко-статистичної моделі за допомогою Stata 11.1 
 

Рік Дата 

Показник 

Середньомісячна 

заробітна плата, грн. 

Мінімальна 

заробітна плата, грн. 

ВВП на одну 

особу, грн. 

2006 

01.04.06 761 350 2273 

01.07.06 816 375 2700 

01.10.06 810 375 3257 

01.01.07 900 400 3400 

2007 

01.04.07 787 420 2998 

01.07.07 912 440 3588 

01.10.07 910 460 4290 

01.01.08 994 515 4620 

2008 

01.04.08 1702 525 4139 

01.07.08 1883 525 5103 

01.10.08 1916 545 5976 

01.01.09 1818 605 5277 

2009 

01.04.09 1980 625 4104 

01.07.09 1964 630 4649 

01.10.09 2233 650 5435 

01.01.10 1916 869 5644 

2010 

01.04.10 2107 884 4737 

01.07.10 2367 888 5597 

01.10.10 2322 907 6567 

2011 

01.01.11 2297 941 6699 

01.04.11 2533 960 5638 

01.10.11 2729 985 8091 

2012 

01.01.12 2722 1073 7954 

01.04.12 2942 1094 6435 

01.07.12 3151 1102 7659 

01.10.12 3110 1118 8501 

01.12.12 3377 1134 8306 

2013 

01.04.13 3080 1147 6652 

01.07.13 3181 1147 7764 

01.10.13 3227 1218 8684 

01.01.14 3265 1218 8900 
 

Джерело: побудовано на основі даних [14; 135] 
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Додаток Н 

Показники середньомісячної заробітної плати та індексів конкурентоспроможності за регіонами України у 2012 р. для 

розрахунку кореляційно-регресійного аналізу за допомогою Microsoft Excel 2010  

Регіон 

Середньомісячна 

зарплата, грн. 

(Y) 

Ефективність 

ринку праці, 

(х0) 

Ефективність 

ринку 

товарів, (х2) 

Інновації, 

(х3) 

Інституції, 

(х4) 

Інфрастру-

ктура, (х5) 

Охорона 

здоров'я 

та 

початкова 

освіта, 

(х6) 

Рівень 

розвитку 

бізнесу, 

(х7) 

Рівень 

розвитку 

фінансового 

ринку, (х8) 

Розмір 

ринку, 

(х9) 

Технологічна 

готовність, 

(х10) 

АРК 2654 4,6 3,9 2,8 3,6 4,1 5,7 3,9 3,9 2,2 3,0 

Вінницька 2432 4,85 4,03 2,99 3,89 3,65 5,74 3,9 3,99 1,94 3,05 

Волинська 2339 4,82 4,07 2,9 4,04 3,55 5,86 3,87 4,17 1,83 3,04 

Дніпропетровська 3138 4,85 4,03 3,3 3,7 3,99 5,63 4,14 4,08 3,06 3,34 

Донецька 3496 4,77 3,96 3,34 3,79 4,1 5,65 4,18 4,14 2,75 3,34 

Житомирська 2369 4,83 3,88 2,73 3,78 3,42 5,62 3,74 3,94 1,8 2,96 

Закарпатська 2351 4,7 4,06 2,81 3,97 3,55 5,94 3,71 3,97 2,01 2,99 

Запорізька 2927 4,82 3,98 3,04 3,75 4,03 5,72 4,06 4,09 2,32 3,0 

Івано-Франківська 2539 4,78 3,91 2,99 3,75 3,47 5,88 3,82 4 2,01 2,91 

Київська 3157 4,8 4,12 2,92 3,82 4,07 5,97 3,89 4,06 2,67 3,23 

Кіровоградська 2428 4,79 3,89 2,94 3,94 3,41 5,54 3,92 3,84 1,67 2,84 

Луганська 3090 4,7 3,95 3,06 3,7 3,71 5,72 3,97 3,96 1,82 2,88 

Львівська 2578 4,68 3,89 2,96 3,55 3,62 5,91 3,75 4,02 2,53 3,13 

Миколаївська  2822 4,75 3,93 3,15 3,7 3,97 5,61 3,82 3,88 1,99 3,14 

Одеська 2700 4,68 3,96 2,87 3,44 4,43 5,8 3,86 3,92 2,63 3,42 

Полтавська 2850 4,76 3,92 2,97 3,88 3,75 5,74 3,92 4,09 2,29 3,02 

Рівненська 2575 4,89 4 3,02 3,97 3,57 5,8 3,93 4,09 1,72 2,88 

Сумська 2503 4,67 3,91 3,14 3,95 3,63 5,62 4,01 4 1,9 3,05 

Тернопільська 2185 4,75 3,86 2,88 3,87 3,22 5,9 3,76 4,01 1,57 2,83 

Харківська 2753 4,79 3,94 3,44 3,53 4,34 5,78 4,06 4,04 2,69 3,43 

Херсонська 2269 4,56 3,79 2,86 3,69 3,59 5,64 3,73 3,79 1,64 2,95 

Хмельницька 2425 4,86 3,96 2,78 3,92 3,35 5,83 3,83 4,01 1,82 2,89 

Черкаська 2508 4,83 3,83 2,8 3,71 3,67 5,74 3,85 3,98 1,92 3,11 

Чернівецька 2329 4,86 4,03 2,98 4,03 3,6 6 3,8 4,04 1,31 2,92 

Чернігівська 2308 4,93 3,82 2,58 3,83 3,76 5,63 3,65 3,96 1,79 2,82 

Джерело: Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2010. Назустріч економічному зростанню та процвітанню / Фонд „Ефективне управління”. – Друкарний Дім 

„Коло”. –  2013. – 208 с. 
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Додаток П 

Матриця коефіцієнтів парної кореляції індексів конкурентоспроможності регіонів за допомогою Microsoft Excel 

2010 

Показник 
Середньомісячна 

зарплата, (Y) 

Ефектив-

ність 

ринку 

праці, (х0) 

Вища 

освіта та 

професійна 

підготовка, 

(х1) 

Ефектив-

ність 

ринку 

товарів, 

(х2) 

Інновації, 

(х3) 

Інституції, 

(х4) 

Інфраструкту-

ра, (х5) 

Охорона 

здоров'я 

та 

початкова 

освіта, 

(х6) 

Рівень 

розвитку 

бізнесу, 

(х7) 

Рівень 

розвитку 

фінансового 

ринку, (х8) 

Розмір 

ринку, 

(х9) 

Технологіч-

на 

готовність, 

(х10) 

Середньомісячна 

зарплата, (Y) 
1            

Ефективність 

ринку праці, (х0) 
-0,0206 1           

Вища освіта та 

професійна 

підготовка, (х1) 

0,3948 0,0923 1          

Ефективність 

ринку товарів, 

(х2) 

0,3343 0,3160 0,1727 1         

Інновації, (х3) 0,6250 -0,0403 0,6520 0,2995 1        

Інституції, (х4) -0,3412 0,4244 -0,3909 0,3578 -0,1860 1       

Інфраструктура, 

(х5) 
0,6546 -0,1440 0,4712 0,1923 0,4374 -0,6420 1      

Охорона здоров'я 

та початкова 

освіта, (х6) 

-0,1681 0,0609 0,1072 0,4881 -0,1427 0,1636 -0,1263 1     

Рівень розвитку 

бізнесу, (х7) 
0,7551 0,0581 0,5383 0,3107 0,7936 -0,1298 0,5149 -0,2999 1    

Рівень розвитку 

фінансового 

ринку, (х8) 

0,3663 0,5046 0,4813 0,5864 0,3859 0,3259 0,0750 0,3903 0,4424 1   

Розмір ринку, 

(х9) 
0,7452 -0,0971 0,4895 0,2772 0,5096 -0,5860 0,7520 -0,0431 0,5826 0,3229 1  

Технологічна 

готовність, (х10) 
0,5939 -0,1206 0,5631 0,3052 0,6016 -0,5599 0,7894 -0,0112 0,5219 0,2642 0,8402 1 
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Додаток Р 

Аналіз регресійної моделі впливу окремих індексів конкурентоспроможності регіонів на рівень середньомісячної 

заробітної плати за допомогою Microsoft Excel 2010 
Підведення підсумків         

         

Регресійна статистика        

Множинний R 
0,843374396 

       

R-квадрат 0,711280372        

Нормований R-квадрат 
0,685033133 

       

Стандартна помилка 
185,1361037 

       

Спостереження 25        

         

Дисперсійний аналіз        

  df SS MS F Значимість F    

Регресія 2 1857673,7 928836,85 27,0992455 1,1621E-06    

Залишок 22 754058,29 34275,377      

Всього 24 2611732       

         

  Коефіцієнти 

Стандартна 

помилка t-статистика P-Значення Нижні 95% Верхні 95% Нижні 95,0% Верхні 95,0% 

Y-перетин 
-2756,70041 1236,4003 -2,229618 0,03629818 -5320,8377 -192,56314 -5320,8377 -192,56314 

Рівень розвитку 

бізнесу, (х1) 
1199,653518 348,01919 3,4470902 0,00229766 477,905899 1921,40114 477,905899 1921,40114 

Розмір ринку, (х2) 349,6947923 106,65273 3,278817 0,00343006 128,510564 570,879021 128,510564 570,879021 
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