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АА
к ту аль ність проб ле ми. В умо вах по до -
лан ня кри зо вих явищ в еко но мі ці Ук раї -
ни го лов ним зав дан ням, що по тре бує не -
гай но го ви рі шен ня, є роз роб ка мо де лі
ста ло го еко но міч но го роз вит ку кра їни на

ос но ві ста бі лі за ції на ціо наль но го ви роб ниц тва та за -
без пе чен ня доб ро бу ту гро ма дян. При цьо му пер шо -
чер го ви ми зав дан ня ми ді яль но сті уря ду ма ють ста ти
ін но ва цій на спря мо ва ність еко но міч но го роз вит ку і
під ви щен ня ефек тив но сті ви ко рис тан ня люд сько го
ка пі та лу. Це обу мов ле но тим, що від еко но міч ної
кри зи най біль ше по тер па ють са ме най ма ні пра ців ни -
ки: в умо вах ско ро чен ня об ся гів ви роб ниц тва зни -
жую ть ся роз мі ри за ро біт ної пла ти пра ців ни ків, з’яв -
ляє ть ся цик ліч не без ро біт тя, про цес від тво рен ня
люд сько го по тен ці алу по ру шує ть ся. Ра зом з тим, за -
без пе чен ня ефек тив но сті пра ці ба га то в чо му за ле -
жить від дос ко на ло сті за сто со ва них ме то дів, тех но -
ло гій, об лад нан ня, сис те ми мо ти ва ції, що зна хо дить
своє від об ра жен ня у кін це вих ре зуль та тах ді яль но сті
під при ємств, а та кож роз мі рах за ро біт ної пла ти.

Ана лі з та оцін ка ста ну за ро біт ної пла ти в еко но -
мі ці Ук раї ни, роз роб ка та за про ва джен ня ефек тив -
них за хо дів що до рин ко во го сти му лю ван ня пра ці,
під ви щен ня про дук тив но сті пра ці, лік ві да ція ті ньо -
вих схем опла ти пра ці, змен шен ня ди фе рен ці ації до -

хо дів на се лен ня тощо є не тіль ки ак ту аль ни ми, а й
склад ни ми еко но міч ни ми проб ле ма ми, що їх не об -
хід но ви рі шу ва ти са ме в умо вах про ве ден ня ре форм
со ці аль но�еко но міч но го спря му ван ня, вра хо ву ючи
ін те ре си всіх суб’ єк тів рин ку — дер жа ви, кор по ра -
тив но го сек то ра (під при ємств, ор га ні за цій, фірм) і
до маш ніх гос по дарств (най ма них пра ців ни ків).

Ана ліз остан ніх до слі джень і пуб лі ка цій та ви зна -
чен ня не ви рі ше ної час ти ни проб ле ми. Пи тання за -
ро біт ної пла ти зав жди зна хо ди ли ся у цен трі ува ги
на уков ців. Фор му ван ня тео ре тич них за сад до слі -
джен ня за ро біт ної пла ти та їх по даль ший роз ви ток по -
в’яза ні з іме на ми ві до мих за хід них уче них�еко но міс тів
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В стат ті до слі дже ні пи тан ня фор му ван ня за ро біт ної пла ти, здійс не но ана ліз ос нов них тен ден цій та мак ро -

еко но міч них про пор цій, які скла ли ся в еко но мі ці Ук раї ни. Ви зна че ні ос нов ні при чи ни, що впли ва ють на фор му ван -
ня низь ких роз мі рів опла ти пра ці, та за про по но ва ні за хо ди вдос ко на лен ня еко но міч ної по лі ти ки у сфе рі до хо дів
суб’ єк тів рин ко вої еко но мі ки.

В ста тье ис сле до ва ны во про сы фор ми ро ва ния за ра бот ной пла ты, про ве ден ана лиз ос нов ных тен ден ций и мак ро -
эко но ми че ских про пор ций, ко то рые сло жи лись в эко но ми ке Ук раи ны. Опре де ле ны при чи ны, вли яющие на фор ми -
ро ва ние низ ких раз ме ров за ра бот ной пла ты, пред ло же ны ме ро при ятия со вер шен ство ва ния эко но ми че ской по ли -
ти ки в сфе ре до хо дов субъ ек тов ры ноч ной эко но ми ки.

The article explored the question of wages, the analysis of major trends and macroeconomic proportions prevailing in the
economy of Ukraine. The main causes that influence the formation of low salaries and proposed measures to improve
incomes of subjects of market economy.

Клю чо ві сло ва: за ро біт на пла та, до хо ди, фонд опла ти пра ці, про дук тив ність пра ці, до мо гос по дар ство.



z ОПЛАТА ПРАЦІ ÓÊÐÀ¯ÍÀ: ÀÑÏÅÊÒÈ ÏÐÀÖ² ¹ 5, 2011

16

1 До слі джен ня проб лем опла ти пра ці: по рів няль ний ана ліз (Ук раї на та кра їни ЄС): мо но гра фія / А. М. Ко лот, Г. Т. Ку лі ков, О. М. По -
плав ська та ін. — К. : КНЕУ, 2008. — 274 с.

Сис тем не до слі джен ня пи тань опла ти пра ці ви -
кли ка не не об хід ніс тю «на бли жен ня рів ня про дук -
тив но сті пра ці, за ро біт ної пла ти і до хо дів най ма них
пра ців ни ків до рів ня роз ви ну тих кра їн шля хом ство -
рен ня від по від них умов для ви со ко про дук тив ної
тру до вої ді яль но сті ро бо то дав ця ми та дер жа вою»1.
Вод но час по глиб лен ня про це сів рин ко во го ре фор му -
ван ня сис те ми опла ти пра ці в су час ній по ст кри зо вій
еко но мі ці по тре бує по даль шо го ком плекс но го ана лі -
зу її ста ну та ди на мі ки у взає мо зв’яз ку з ін ши ми еко -
но міч ни ми по каз ни ка ми та іс ну ючи ми тен ден ці ями
роз вит ку, ви яву су пе реч нос тей та по шу ку за со бів їх -
ньо го ви рі шен ня. В умо вах транс фор ма цій ної еко но -
мі ки за ро біт ну пла ту мож на ви ко рис то ву ва ти як
один з інст ру мен тів еко но міч но го зрос тан ня; во на
ство рює сти му ли для фор му ван ня кон ку рен то спро -
мож но го на ціо наль но го ви роб ниц тва, за без пе чує
під ви щен ня про дук тив но сті та якос ті пра ці.

Ме тою стат ті є до слі джен ня су час них тен ден цій
та за ко но мір нос тей фор му ван ня за ро біт ної пла ти як
ос нов но го дже ре ла до хо дів до мо гос по дарств, ана ліз
мак ро еко но міч них про пор цій на рів ні фор му ван ня
та пер вин но го роз по ді лу до хо дів, ви яв лен ня про ти -
річ, по шук і вдос ко на лен ня ефек тив них шля хів і ме -
ха ніз мів ста бі лі за ції та по даль шо го зрос тан ня роз мі -
рів за ро біт ної пла ти в Ук раї ні.

Ви кла ден ня ос нов но го ма те рі алу стат ті. За ро біт -
на пла та є од нією з го лов них еко но міч них ка те го рій,
що від об ра жають еко но міч ні від но си ни між суб’ єк -
та ми рин ко вої еко но мі ки (до мо гос по дар ства ми, кор -
по ра тив ним сек то ром та дер жа вою) що до роз по ді лу
но во ство ре ної вар то сті. За ро біт на пла та ба зує ть ся на
вар то сті ро бо чої си ли і є пер вин ним до хо дом най ма -
них пра ців ни ків, ос но вою їх ма те рі аль но го доб ро бу -
ту. На то мість для ро бо то дав ців за ро біт на пла та є
час ти ною ви трат ви роб ниц тва і за со бом мо ти ва ції
пра ців ни ків до до сяг нен ня стра те гіч ної ме ти під при -
єм ства, для дер жа ви — дже ре лом на пов нен ня бю -
дже ту та со ці аль них фон дів. Та ким чи ном, за ро біт на
пла та має свою спе ци фі ку для кож но го із за зна че них
суб’ єк тів рин ку (рис.1). За зна че на спе ци фі ка свід -
чить про те, що за ро біт на пла та в умо вах рин ко вої
еко но мі ки фор мує ть ся в по єд нан ні еко но міч них та
со ці аль них скла до вих, при цьо му всі суб’ єк ти ма ють
бу ти за ці кав ле ні в за без пе чен ні умов для її зрос тан -
ня. Прак ти ка під твер джує, що низь ка за ро біт на пла -
та об ме жує роз ши рен ня внут ріш ньо го рин ку, яке не -
об хід не для еко но міч но го зрос тан ня; при гнічує ін но -
ва цій ний роз ви ток, по ро джує тен ден цію до тех ніч -
но го від ста ван ня. Та ким чи ном, низь ка за ро біт на
пла та не є ви гід ною ні дер жа ві (над хо джен ня від
опо дат ку ван ня бу дуть не знач ни ми), ні кор по ра тив -
но му сек то ру (низь ка вар тість ро бо чої си ли не ство -

рює пе ред умо ви для ін тен сив ної та про дук тив ної
пра ці), ні до мо гос по дар ствам (зу мов лює низь кі пла -
то спро мож ність і жит тє вий рі вень на се лен ня).

Ви со ка за ро біт на пла та — нав па ки ви гід на всім
суб’ єк там рин ку, то му що фор мує не об хід ні еко но міч -
ні пе ред умо ви для зрос тан ня. Для дер жа ви — під ви -
щен ня рів ня жит тя на се лен ня, змен шен ня со ці аль них
ви трат з бю дже ту та на ван та жен ня на со ці аль ні фон -
ди, зрос тан ня ін вес ти цій в еко но мі ку за вдя ки пе ре -
тво рен ню до дат ко вих за ощад жень на се лен ня че рез
фі нан со вий сек тор; по ліп шення на пов ню ва ності міс -
це вих бю дже тів — по да ток з до хо дів фі зич них осіб
зрос тає пря мо про пор цій но збіль шен ню роз мі рів за -
ро біт ної пла ти. Для кор по ра тив но го сек то ра та ро бо то -
дав ців — мож ли вість роз ши рен ня внут ріш ньо го рин -
ку збу ту, зрос тан ня швид ко сті обі гу ка пі та лу, зрос -
тан ня до хо дів та при бут ку; по кра щен ня асор ти мен ту
про дук ції; під ви щен ня ви мог до якос ті та про дук тив -
но сті пра ці, збіль шен ня ін вес ти цій у люд ський ка пі -
тал, під ви щен ня ква лі фі ка ції, от ри ман ня но вих знань.
Для до мо гос по дарств — іс тот не під ви щен ня їх ку пі -
вель ної спро мож но сті, мож ли вість за до воль ни ти
зрос та ючі по тре би як ма те рі аль но го, так і со ці аль -
но�ду хов но го спря му ван ня то що.

Не зва жа ючи на пе ре ва ги, що об ґрун то ву ють до -
ціль ність під ви щен ня роз мі рів за ро біт ної пла ти, во -
на в Ук раї ні за ли шає ть ся ще до сить низь кою не
тіль ки по рів ня но з роз ви не ни ми єв ро пей ськи ми
кра їна ми, а й пост со ці аліс тич ни ми (табл. 1).

Низь кі роз мі ри за ро біт ної пла ти в Ук раї ні обу -
мов ле ні низ кою при чин.

1. По ру шен ня ос нов них мак ро еко но міч них про -
пор цій.

Про тя гом 2000–2008 рр. в Ук раї ні спос те рі га лась
ста біль на тен ден ція до зрос тан ня ос нов них мак ро -
еко но міч них по каз ни ків: збіль шу ва лись ре аль ний
ВВП, до хо ди на се лен ня, роз дріб ний то ва ро обіг, се -
ред ньо мі сяч на но мі наль на та ре аль на за ро біт на пла -
та. Але, не зва жа ючи на по зи тив ні до сяг нен ня остан -
ніх ро ків, в еко но мі ці не бу ло ство ре но еко но міч них
під ва лин для ста біль но го еко но міч но го роз вит ку та
мі ні мі за ції не га тив них на слід ків фі нан со во�еко но -
міч ної кри зи 2008–2009 рр. На тлі еко но міч но го
зрос тан ня бу ли по ру ше ні за ко но мір но сті еко но міч -
но го роз вит ку, які про яв ля ли ся у не від по від но сті між
зрос тан ням ре аль но го ВВП, про дук тив ніс тю пра ці та
ре аль ною за ро біт ною пла тою, знач них роз біж нос тях
між се ред ньо мі сяч ною за ро біт ної пла тою за ви да ми
еко но міч ної ді яль но сті по рів ня но з її се ред нім рів нем
по Ук раї ні, над мір ній ди фе рен ці ації за ро біт ної пла ти
за ре гіо на ми. По го джу ючись з тим, що в Ук раї ні
низь кі роз мі ри за ро біт ної пла ти, які не за без пе чу ють
нор маль но го від тво рен ня ро бо чої си ли, звер не мо
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ува гу і на ін шу проб ле му — зрос тан ня за ро біт ної пла -
ти не за без пе че не ви роб ни чи ми мож ли вос тя ми ре -
аль но го сек то ра еко но мі ки та об ся га ми ви пу ще ної
про дук ції. Для ста біль но го роз вит ку еко но мі ки тем -
пи про дук тив но сті пра ці та ре аль но го ВВП ма ють ви -
пе ре джа ти тем пи зрос тан ня за ро біт ної пла ти, адже
са ме зрос тан ня еко но мі ки, її ви роб ни чо го по тен ці алу
має сти му лю ва ти зрос тан ня за ро біт ної пла ти. Дис -
про пор ції, від об ра же ні на рис. 2, свід чать про те, що в
Ук раї ні за май же не змін ної чи сель но сті за йня тих не
ство ре но ви роб ни чо го під ґрун тя для та ко го стрім ко -
го зрос тан ня за ро біт ної пла ти пра ців ни ків.

Так, як що роз гля да ти про дук тив ність пра ці та за ро -
біт ну пла ту в но мі наль но му об чис лен ні, то їх тем пи
зрос тан ня від нос но 2000 р. скла да ють у 2010 р. по за -
ро біт ній пла ті 9,9 ра зу за зрос тан ня про дук тив но сті
пра ці ли ше в 7,8 ра зу, а ба жа но, щоб бу ло нав па ки.
Роз гля да ючи но мі наль ні по каз ни ки за ро біт ної пла ти,
вар то звер ну ти ува гу і на ін декс ін фля ції (ін декс спо -
жив чих цін), який за 10 ро ків збіль шив ся в 2,7 ра зу. З

од но го бо ку, по зи тив но, що ці ни зрос та ють не так
стрім ко, як но мі наль ні про дук тив ність і за ро біт ки, а з
дру го го — но мі наль на за ро біт на пла та зав жди тіс но
по в’яза на з ін фля цією, і роз біж но сті між тем па ми
зрос тан ня цих по каз ни ків свід чать про те, що або по -
каз ни ки ін фля ції є за ни же ни ми, або тем пи но мі наль -
ної за ро біт ної пла ти не від об ра жа ють ди на мі ки пла то -
спро мож но сті пра ців ни ків. Це мож на по яс ни ти тим,
що при об чис лен ні за ро біт ної пла ти не вра хо вую ть ся
пра ців ни ки ста тис тич но ма лих під при ємств і фі зич ні
осо би�під при єм ці, а та кож знач ни ми об ся га ми за бор -
го ва но сті із ви пла ти за ро біт ної пла ти, за якої на ра хо -
ва на зар пла та не пе ре тво рює ть ся на зрос тан ня спо -
жив чо го по пи ту (ри сунки 3 та 4). Іс нує ще од на проб -
ле ма — ті ньо ві до хо ди на се лен ня, які та кож де що спот -
во рю ють ста тис тич ні да ні по за ро біт ній пла ті.

2. Де фор мо ва на струк ту ра ВВП.
Перш ніж роз гля да ти струк ту ру ВВП за до хо да -

ми слід звер ну ти ува гу на про це си фор му ван ня пер -
вин них до хо дів (табл. 2).

Рис.1. Міс це за ро біт ної пла ти в ме ха ніз мі взає мо дії суб’ єк тів рин ко вої еко но мі ки*

* Взаємопов'язані потоки між суб'єктами економіки: 1 — Податки; 2 — Якість робочої сили; 3 — Заробітна плата;
4 — Су  купний попит; 5 — Сукупна пропозиція.
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2 До слі джен ня проб лем опла ти пра ці: по рів няль ний ана ліз (Ук раї на та кра їни ЄС): мо но гра фія / А. М. Ко лот, Г. Т. Ку лі ков, О. М. По -
плав ська та ін. — К. : КНЕУ, 2008. — 274 с.

3 Там же.
4Ко же мя кі на С. М. Під ви щен ня про дук тив но сті пра ці як ос но ва еко но міч но го зрос тан ня в Ук раї ні / С. М. Ко же мя кі на // Еко но мі ка

Ук раї ни: ін но ва цій на стра те гія ук ра їн ських ре форм [ко лек тив на мо но гра фія; відп. ред. В. Ф. Бе се дін, А. С. Му зи чен ко]. — К. : НДЕІ,
2010. — С. 83–91.

5 Горш ко ва Н. І., Ли сак І. О. За без пе чен ня рів ня жит тя на се лен ня про тя гом 2005–2009 ро ків / Н. І. Горш ко ва, І. О. Ли сак // Еко но мі -
ка Ук раї ни: ін но ва цій на стра те гія ук ра їн ських ре форм [ко лек тив на мо но гра фія; відп. ред. В. Ф. Бе се дін, А. С. Му зи чен ко]. — К. :
НДЕІ, 2010. — С. 17–22.

* Дже ре ло: Елек трон ний ре сурс. — Ре жим до сту пу: http://razumkov.org.ua.

Таб ли ця 1

Се ред ньо мі сяч на за ро біт на пла та в окре мих пост со ці аліс тич них кра їнах Єв ро пи, 
дол. США (за по точ ним кур сом)*

**Дже ре ло: На ціо наль ні ра хун ки Ук раї ни за 2009 рік: ста тис тич ний збір ник // Дер жав ний ко мі тет ста тис ти ки Ук -
раї ни. — К., 2010.

Таб ли ця 2

Струк ту ра ВВП за ка те го рі ями до хо ду в Ук раї ні за 2001–2009 рр., %**

В ос нов но му по го джу ючись з дум кою А. М. Ко ло та,
Г. Т. Ку лі ко ва та інших про те, що «рі вень опла ти пра -
ці та її мо ти ва цій ний по тен ці ал у на ціо наль но му гос -
по дар стві ви зна чає ть ся на ос но ві да них про струк ту -
ру ВВП по ка те го рі ях до хо ду»2, не об хід но звер ну ти
ува гу на не до стат ність твер джень, що «част ка опла ти
пра ці у ВВП з ро ку в рік зни жує ть ся, а част ка при -
бут ку — то змен шує ть ся, то під ви щує ть ся. Це озна -
чає, що ро бо то дав ці праг нуть над мір но ін тен си фі ку -
ва ти пра цю най ма них пра ців ни ків і за ра ху нок цьо го
під ви щи ти свої до хо ди»3. З та кою дум кою мож на по -
го ди ти ся част ко во, адже в умо вах, ко ли ви чер па ли ся
і не спра цьо ву ють фак то ри екс тен сив но го зрос тан -
ня, на пер ший план ви хо дять проб ле ми «за без пе чен -
ня еко но міч но го по тен ці алу кра їни та під ви щен ня
про дук тив но сті пра ці»4, що до ся гає ть ся за вдя ки ін -

но ва цій но�ін вес ти цій ній мо де лі роз вит ку, а для цьо -
го не об хід но, щоб у струк ту рі ВВП під ви щу ва ли ся
ва ло вий при бу ток та змі ша ний до хід. На під твер -
джен ня цієї те зи вар то на вес ти ре зуль та ти до слі -
джень Н. І. Гор шко вої та І. О. Ли сак: «як що у кра їнах
Єв ро пей сько го Со юзу ана ліз струк ту ри ВВП за до -
хо да ми свід чить про за по чат ку ван ня з 2001 ро ку ста -
лої тен ден ції до ско ро чен ня част ки опла ти пра ці, на -
сам пе ред на ко ристь збіль шен ня пи то мої ва ги ва ло -
во го при бут ку, змі ша но го до хо ду, що по в’яза но із не -
об хід ніс тю ство рен ня умов для під ви щен ня між на -
род ної кон ку рен то спро мож но сті єв ро пей ських то ва -
рів і по слуг, то в Ук раї ні спос те рі га лась про ти леж на
тен ден ція, а са ме — на ро щу ван ня пи то мої ва ги опла -
ти пра ці най ма них пра ців ни ків при ско ро чен ні част -
ки ва ло во го при бут ку, змі ша но го до хо ду»5. За під -
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Рис.2. Тем пи змі ни спо жив чих цін, про дук тив но сті пра ці, но мі наль ної та ре аль ної за ро біт ної
пла ти, ре аль но го ВВП та кіль ко сті за йня тих в Ук раї ні за 2001–2010 рр., % до 2000 р.*

*Дже ре ло: Дер жав ний ко мі тет ста тис ти ки Ук раї ни — Елек трон ний ре сурс. — Ре жим до сту пу: http: // -
www.ukrstat.gov.ua; роз ра хун ки ав то ра (2010 рік — по пе ред ні да ні);

**Да ні за 2010 р. з чи сель но сті за йня тих від сут ні.

Рис. 3. Ди на мі ка за бор го ва но сті з ви пла ти 
за ро біт ної пла ти в Ук раї ні за 2000–2010 рр.,

млн грн, на по ча ток ро ку***

Рис. 4. Спів від но шен ня су ми за бор го ва но сті 
і за ро біт ної пла ти та фон ду опла ти пра ці 

(на 1 січ ня, % до ФОП за гру день 
по пе ред ньо го ро ку)***

***Дже ре ло: Пра ця Ук раї ни у 2009 ро ці: Ста тис тич ний збір ник // Дер жав ний ко мі тет ста тис ти ки Ук раї ни. — К., 2010.

Індекс споживчих цін

Продуктивність праці
(номінальна)

Індекс номінальної 
заробітної плати

Індекс реальної 
заробітної плати

Реальний ВВП

Темп зміни чисельності зайнятих***
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сум ка ми 2005 р., Ук раї на за част кою опла ти пра ці у
ВВП пе ре ви щи ла се ред ній рі вень кра їн ЄС: 49,1% в
Ук раї ні про ти 48,8% за да ни ми кра їн ЄС�27, а у
2008 р. цей роз рив де що збіль шив ся і до сяг 49,6 та
48,5% від по від но6.

Про де фор мо ва ну струк ту ру ВВП за до хо да ми
свід чить і те, що у зрос та ючій неко рум по ва ній еко -
но мі ці роз мі ри опла ти пра ці не мо жуть пе ре ви щу ва -
ти роз мі ри ва ло во го при бут ку, змі ша но го до хо ду, —
це тіль ки за гос трює проб ле му не ефек тив но го пер -
вин но го пе ре роз по ді лу до хо дів в еко но мі ці, ко ли за -
мість сти му лю ван ня про пор цій но го зрос тан ня до -
хо дів усіх суб’ єк тів еко но мі ки Уряд на за галь но на -
ціо наль но му рів ні ство рює умо ви для прос то го пе ре -
роз по ді лу об ме же них ре сур сів від кор по ра тив но го
сек то ра до сек то ра за галь но дер жав но го управ лін ня
(бю дже ту) та до мо гос по дарств.

3. Низь ка ці на ро бо чої си ли упо віль нює зрос тан -
ня за ро біт ної пла ти.

Низь ка ці на ро бо чої си ли вті лює ть ся у не знач ній
пи то мій ва зі за ро біт ної пла ти в со бі вар то сті про дук -
ції. Так, у струк ту рі опе ра цій них ви трат з ре алі зо ва -
ної про дук ції пи то ма ва га ви трат на опла ту пра ці по
еко но мі ці про тя гом 2007–2008 рр. в се ред ньо му
скла дала 6%. Низь ка ці на ро бо чої си ли є го лов ною
кон ку рент ною пе ре ва гою низь котех но ло гіч но го ук -
ра їн сько го екс пор ту, а за ро біт на пла та пе ре ста ла ви -
ко ну ва ти ос нов ні свої функ ції. Для то го, щоб за ро -
біт на пла та пра ців ни ків у струк ту рі со бі вар то сті
зрос та ла, має збіль шу ва ти ся част ка за ро біт ної пла -
ти при од но час но му змен шен ні ма те рі аль них ви -
трат, ви трат на елек тро енер гію, па ли во, си ро ви ну
то що та впро ва джен ня су час них форм ор га ні за ції,
управ лін ня, сти му лю ван ня та нор му ван ня пра ці.

4. Знач не по дат ко ве на ван та жен ня на фонд опла -
ти пра ці.

Спів від но шен ня фон ду опла ти пра ці (ФОП) та
за галь ної су ми спла чу ва них ро бо то дав ця ми по дат -
ків у ці ло му по еко но мі ці Ук раї ни по ка зує, що ста -
ном на 01.01.2009 р. б лизько 40% ФОП стя гує ть ся
як обо в’яз ко ві пла те жі до фон дів со ці аль но го стра -
ху ван ня, в то му чис лі 33,2% — у Пен сій ний фонд;
1,5–2,0% — у Фонд со ці аль но го стра ху ван ня від не -
щас них ви пад ків (за леж но від ви ду еко но міч ної ді -
яль но сті); 1,5% — у Фонд со ці аль но го стра ху ван ня з
тим ча со вої втра ти пра це здат но сті; 1,6% — у Фонд
за галь но обо в’яз ко во го дер жав но го со ці аль но го
стра ху ван ня на ви па док без ро біт тя. Крім на ра ху -
вань на фонд опла ти пра ці, на ра ху ван ня здій сню -
ють ся і з за ро біт ної пла ти най ма них пра ців ни ків:
при бут ко вий по да ток із за ро біт ної пла ти скла дає
15% і на прав ляє ть ся до міс це вих бю дже тів; 2% від -
ра хо вує ть ся у Пен сій ний фонд; 1% — на ра ху ван ня

на со ці аль не стра ху ван ня; 0,5% — у Фонд за йня то -
сті. От же, за галь не на ван та жен ня на за ро біт ну пла -
ту пра ців ни ка ста но вить 18,5%. Та ким чи ном, за ро -
біт на пла та опо дат ко вує ть ся дві чі як з бо ку ро бо то -
дав ця, так і най ма но го пра ців ни ка, при чо му са ме
ро бо то дав ці не суть го лов ний тя гар со ці аль них пла -
те жів. Не об хід но за зна чи ти, що в кра їнах ЄС се ред -
ньо єв ро пей ський по каз ник по дат ко вих від ра ху вань
з ФОП у 2007 р. зна хо див ся у ме жах 23–25%.

У зв’яз ку з об ме же ніс тю внут ріш ньо го по пи ту на
віт чиз ня ні то ва ри рі вень по дат ко во го на ван та жен ня
на фонд опла ти пра ці є за ви со ким. До то го ж він ви -
щий у тих ви дах еко но міч ної ді яль но сті, де за лу чає -
ть ся ви со ко про фе сій на ро бо ча си ла з ви щим рів нем
за ро біт ної пла ти. За та ких умов ро бо то дав цям не
ви гід но під ви щу ва ти за ро біт ну пла ту пра ців ни кам.
Та ке на ван та жен ня ста вить у не ви гід не кон ку рент -
не ста но ви ще під при єм ства, які ма ють тру до єм ні
ви роб ниц тва та за лу ча ють ви со ко опла чу ва ну ро бо -
чу си лу, що спо ну кає їх до ті ні за ції за йня то сті та
при хо ву ван ня ре аль них ви плат за ро біт ної пла ти.
Та кож це змен шує мож ли во сті ро бо то дав ців ін вес -
ту ва ти кош ти в під ви щен ня про дук тив но сті та
ефек тив но сті ви роб ниц тва. Ви со ке по дат ко ве на -
ван та жен ня, вклю ча ючи внес ки на со ці аль не стра -
ху ван ня, обу мов лює по ши рен ня прак ти ки ви пла ти
за ро біт ної пла ти «в кон вер тах», що ус клад нює ана -
ліз фак тич них тен ден цій опла ти пра ці і ви зна чен ня
пла то спро мож но го по пи ту пра цю ючо го на се лен ня.
Да ні про ди на мі ку про да жу до ро гої по бу то вої тех ні -
ки, ав то мо бі лів, бу дин ків та при дбан ня жит ла да ють
під ста ви вва жа ти, що рі вень до хо дів на се лен ня
впро довж остан ніх п’я ти ро ків зріс знач но біль ше,
ніж це від об ра же но в офі цій ній ста тис ти ці.

5. Знач ні масш та би со ці аль них транс фер тів спот -
во рю ють мо ти ва цій ні чин ни ки під ви щен ня до хо дів
гро ма дян за ра ху нок за ро біт ної пла ти.

За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук -
раї ни, пи то ма ва га со ці аль них транс фер тів у струк -
ту рі до хо дів гро ма дян про тя гом де ся ти остан ніх ро -
ків ма ла ста біль ну тен ден цію до зрос тан ня з 34,9% у
2000 р. до 39,6% у 2009 р. Та ка ви со ка їх част ка, з од -
но го бо ку, свід чить про до дат ко ве дже ре ло до хо дів
на се лен ня, а з дру го го — про до дат ко ві ви тра ти бю -
дже ту. За ре зуль та та ми 2009 р. со ці аль ні до по мо ги
та ін ші одер жа ні на се лен ням по точ ні транс фер ти до -
сяг ли 38,9% ВВП при се ред ньо му зна чен ні 31% про -
тя гом 2001–2008 рр., що збіль ши ло со ці аль не на ван -
та жен ня на еко но мі ку. В ці ло му но мі наль ні до хо ди
на се лен ня в 2009 р. по рів ня но з 2008 р. збіль ши ли ся
на 6,2% і до сяг ли 98,1% ВВП, що на 7,7 в. п. ви ще рів -
ня 2008 р. Орі єн та ція уря ду на під трим ку ма ло за без -
пе че них верств на се лен ня за ра ху нок пе ре роз по ді лу

6 Єв ро па в циф рах. Річ ник Єв ро ста ту 2006–2008. — Елек трон ний ре сурс. — Ре жим до сту пу: http://www.eu.prostir.ru.
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до хо дів се ред ньо го кла су спо ну кає до ут ри ман ських
на стро їв знач ної час ти ни на се лен ня та руй ну ван ня
сти му лів ак тив ної по ве дін ки на рин ку пра ці. Про ве -
де ний ана ліз вто рин но го роз по ді лу до хо дів за свід -
чив, що за галь на су ма зо бов’ язань дер жа ви з ви плат
на се лен ню ві дво лі кає віль ні кош ти в еко но мі ці і ус -
клад нює ін но ва цій ні пе ре тво рен ня, які б за без пе чу -
ва ли зрос тан ня за ро біт ної пла ти.

6. Іс ну ють знач ні роз біж но сті між рів ня ми се ред -
ньо мі сяч ної но мі наль ної за ро біт ної пла ти за ви да ми
еко но міч ної ді яль но сті.

Так, най ниж чий рі вень се ред ньо мі сяч ної но мі -
наль ної за ро біт ної пла ти влас ти вий для ри баль ства,
риб ниц тва, сіль сько го гос по дар ства, мис лив ства, охо -
ро ни здо ров’я та со ці аль ної до по мо ги, де се ред ня за -
ро біт на пла та у 2009 р. ста но ви ла ли ше 53,9–68,6%
се ред ньо го рів ня по Ук раї ні. Най ви щий рі вень но мі -
наль ної се ред ньо мі сяч ної за ро біт ної пла ти сфор му -
вав ся в ді яль но сті авіа цій но го транс пор ту — 267,9%
се ред ньо го рів ня по Ук раї ні, та у фі нан со вій ді яль но -
сті — 211,9%. Та кі роз біж но сті в се ред ньо мі сяч ній за -
ро біт ній пла ті під твер джу ють те зу про те, що роз мі ри
за ро біт ної пла ти не зав жди за ле жать від ква лі фі ка ції
пра ців ни ка, йо го до сві ду ро бо ти, вмінь та на ви чок і
не спо ну ка ють до під ви щен ня про дук тив но сті.

За га лом слід ви зна чи ти, що в Ук раї ні, не зва жа -
ючи на вка за ні проб ле ми, гос тро на зрі ло пи тан ня
під ви щен ня за ро біт ної пла ти. Та ке під ви щен ня має
ґрун ту ва ти ся на мож ли вос тях ре аль но го сек то ра
еко но мі ки та бю дже ту, на ос но ві ефек тив но го ви ко -
рис тан ня люд сько го ка пі та лу, під ви щен ня ре зуль та -
тив но сті та про дук тив но сті ви роб ниц тва, впро ва -
джен ня но вих су час них тех но ло гій.

Вис нов ки. За ро біт на пла та — це склад не еко но -
міч не яви ще, що від об ра жає взає мо дію ін те ре сів
суб’ єк тів рин ко вої еко но мі ки і є важ ли вим еле мен -
том су спіль но го від тво рен ня та роз вит ку сис те ми
еко но міч них від но син. В умо вах тран зи тив ної еко -
но мі ки за ро біт ну пла ту мож на ви ко рис то ву ва ти як
чин ник ста бі лі за ції та еко но міч но го зрос тан ня шля -
хом ство рен ня мо ти ва цій них сти му лів для фор му -
ван ня кон ку рен то спро мож но го ви роб ниц тва та під -
ви щен ня про дук тив но сті та якос ті пра ці.

На то мість в Ук раї ні бу ла сфор мо ва на по лі ти ка
де ше вої ро бо чої си ли, яка сьо го дні сут тє во галь мує
пе ре хід віт чиз ня ної еко но мі ки до ета пу стій ко го
роз вит ку. Го лов ни ми скла до ви ми та кої по лі ти ки є:
сві до ме за ни жен ня ці ни ро бо чої си ли (за ро біт ної
пла ти); фор маль ний ха рак тер со ці аль но го парт нер -
ства; не за хи ще ність прав най ма них пра ців ни ків на
за ро біт ну пла ту.

По даль ше ре фор му ван ня за ро біт ної пла ти в Ук -
раї ні має про во ди ти ся, ви хо дя чи з ре аль них мож ли -
вос тей еко но мі ки у ви ко рис тан ні на ціо наль но го до -
хо ду та по тре би зба лан су ва ти ін те ре си всіх суб’ єк тів

еко но мі ки. Пріо ри те ти дер жав ної по лі ти ки ма ють
бу ти пе ре не се ні із за хис ту най менш за хи ще них
верств на під трим ку пра цю ючо го на се лен ня з ура ху -
ван ням тієї об ста ви ни, що са ме за ро біт на пла та є
дже ре лом внес ків до Пен сій но го фон ду, со ці аль них
транс фер тів, пла то спро мож но го по пи ту, роз вит ку
внут ріш ньо го рин ку то що.

Ос но вою ре фор мування опла ти пра ці ма ють бу ти
на уко во�об ґрун то ва ні кон цеп ту аль ні по ло жен ня
що до вдос ко на лен ня по лі ти ки до хо дів, що пе ред ба -
ча ють та кі за хо ди:
Ø під ви щен ня об ся гів на ціо наль но го ви роб ниц -

тва та ре алі за ції про дук ції шля хом зрос тан ня ефек -
тив но сті та про дук тив но сті тру до вих та ін ших ре -
сур сів ви роб ниц тва;
Ø ство рен ня умо в для за без пе чен ня ре аль но го

еко но міч но го зрос тан ня, під ви щен ня кон ку рен то -
спро мож но сті на ціо наль ної еко но мі ки та здат но сті
всіх суб’ єк тів еко но мі ки за без пе чи ти стій кий при -
ріст ре аль них до хо дів;
Ø на бли жен ня рів ня за ро біт ної пла ти до ре аль ної

вар то сті ро бо чої си ли;
Ø вжит тя за хо дів що до ра ціо наль но го ви ко рис -

тан ня си ро ви ни та ма те рі алів, енер го збе рі га ючих
тех но ло гій для під ви щен ня част ки опла ти пра ці в
опе ра цій них ви тра тах під при ємств;
Ø до сяг нен ня ра ціо наль них спів від но шень між

опла тою пра ці, чис ти ми по дат ка ми на ви роб ниц тво
та ім порт і ва ло вим при бут ком і змі ша ним до хо дом
у струк ту рі ВВП за ка те го рі ями до хо ду;
Ø змен шен ня на ван та жен ня на фонд опла ти пра -

ці, зок ре ма шля хом пе ре роз по ді лу пла те жів і збо рів
між ро бо то дав ця ми та най ма ни ми пра ців ни ка ми, і
змен шен ня ста вок цих внес ків че рез ле га лі за цію ті -
ньо вої за ро біт ної пла ти;
Ø пе ре хід від ор га ні за ції за ро біт ної пла ти як част -

ки в до хо ді під при єм ства до за ро біт ної пла ти як ці -
ни ро бо чої си ли;
Ø мі ні мі за ція де фор ма ції спів від но шень у рів нях

се ред ньо мі сяч ної но мі наль ної за ро біт ної пла ти за
ви да ми еко но міч ної ді яль но сті та в ре гіо наль но му
роз рі зі;
Ø вдос ко на лен ня сис те ми по стій но го під ви щен ня

ква лі фі ка ції ро бо чої си ли та атес та ції пер со на лу;
Ø ство рен ня мо ти ва ції ро бо то дав ця для ви пла ти

офі цій ної за ро біт ної пла ти;
Ø впро ва джен ня сис тем ма те рі аль но го сти му лю -

ван ня мо ти ва ції до ви со ко про дук тив ної пра ці най -
ма них пра ців ни ків.

Та ким чи ном, ре фор му ван ня за ро біт ної пла ти
слід здій сню ва ти не ізо льо ва но, а сис тем но, під по -
ряд ко ву ва ти  за галь ній ме ті по си лен ня сти му лю -
ючо го впли ву еко но міч но го зрос тан ня на сфе ру
опла ти пра ці, про це си фор му ван ня і роз по ді лу до хо -
дів суб’ єк тів рин ко вої еко но мі ки.


