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АНАЛІЗ СТАНУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

Кучеренко М.А. 
Предметом статті є дослідження стану оплати праці в Україні, спрямованої на реформування механізму державного 

регулювання заробітної плати в сучасних умовах розвитку ринку праці. 
Метою статті є дослідження сучасного стану та аналіз існуючих головних проблем заробітної плати в Україні, а 

також порівняння рівня заробітної плати з реальною вартістю послуг на вітчизняному ринку праці. 
У дослідженні використовувались загальнонаукові та спеціальні методи: аналізу та синтезу, аналогії та порівняння, 

експертних оцінок тощо.  
Результати роботи. Проведено аналіз сучасного стану заробітної плати, динаміка зміни середньої, мінімальної та 

реальної оплати праці в Україні. Обґрунтовано необхідність посилення ролі оплати праці як мотиваційної складової 
продуктивної зайнятості в сучасних умовах ринкових відносин. 

Висновки. Реформування заробітної плати є одним з головних напрямів подальших перетворень національної 
економіки, що передбачає перегляд основних підходів до формування заробітної плати, а також інструментів впливу 
держави на сферу оплати праці. 

Концептуальний варіант реформування заробітної плати має передбачати здійснення ряду послідовних, 
взаємопов’язаних з іншими заходами реформування економіки (фінансово-кредитною, бюджетною, інвестиційною, 
податковою, соціальною політикою тощо). 

Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, структура доходів населення, мінімальна заробітна плата, реальна 
та номінальна заробітна плата, стан виплати заробітної плати. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В УКРАИНЕ 

Кучеренко Н.А. 
Предметом статьи является исследование состояния оплаты труда в Украине, направленной на реформирование 

механизма государственного регулирования заработной платы в современных условиях развития рынка труда. 
Целью статьи является исследование современного состояния и анализ существующих главных проблем 

заработной платы в Украине, а также сравнение уровня заработной платы с реальной стоимостью услуг на 
отечественном рынке труда. 

В исследовании использовались общенаучные и специальные методы: анализа и синтеза, аналогии и сравнения, 
экспертных оценок и т. 

Результаты работы. Проведен анализ современного состояния заработной платы, динамика изменения средней, 
минимальной и реальной оплаты труда в Украине. Обоснована необходимость усиления роли оплаты труда как 
мотивационной составляющей продуктивной занятости в современных условиях рыночных отношений. 

Выводы. Реформирование заработной платы является одним из главных направлений дальнейших преобразований 
национальной экономики, предусматривающий пересмотр основных подходов к формированию заработной платы, а 
также инструментов влияния государства на сферу оплаты труда. 

Концептуальный вариант реформирования заработной платы должен предусматривать осуществление ряда 
последовательных, взаимосвязанных с другими мерами реформирования экономики (финансово-кредитной, бюджетной, 
инвестиционной, налоговой, социальной политикой и т.д.). 

Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, структура доходов населения, минимальная заработная 
плата, реальная и номинальная заработная плата, состояние выплаты заработной платы. 

ANALYSIS OF LABOUR COMPENSATION STATUS IN UKRAINE 

Kucherenko M.A. 
The subject of research is to study the labour compensation status in Ukraine that is directed at reforming the state mechanism 

regulation of wages in the current conditions of the labour market development. 
The purpose of research is to study the current state and to analyses the actual problems of wages in Ukraine and also to 

compare wages with the real cost of services in the domestic labour market. 
Methods of research. The general scientific and special methods were used: analysis and synthesis, analogies and comparison, 

expert evaluations and so on. 
The results of work. The current state of wages, changes dynamics in the average, minimum and real wages in Ukraine is 

analysed. The necessity of strengthening the role of labour compensation as a motivational component of efficient employment in 
the current market conditions is grounded. 

Conclusions. The wage reform is one of the main directions of further transformation of the national economy, to provide the 
main approaches revision to the wage formation and also state instruments control in the sphere of labour compensation. 

The conceptual wage reform should implement by way of consistent and interconnected with other measures reforming of 
economy (finance and credit, budgetary, investment, fiscal policy, social policy, etc.). 

Keywords: labour compensation, wages, people’s structure of income, minimum wage, the real and nominal wages, the wage 
payment status. 

Постановка проблеми. Заробітна плата є системоутворюючим компонентом механізму функціонування ринку праці, 
одним з основних факторів, що регулює його розвиток у професійному, галузевому та регіональному аспектах. 

Рівень життя всіх працівників, а також їх родин, залежить у першу чергу від рівня оплати праці та механізму її виплати. 
Саме заробітна плата є і повинна бути головною складовою доходів населення, підґрунтям життєдіяльності працівників та їх 
сімей, а звідси й найбільш потужним стимулом підвищення продуктивності праці. Але саме механізми формування та 
регулювання заробітної плати серед усіх чинників пострадянської теорії праці розроблені найменше. 
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Заробітна плата являє собою один з головних показників і чинників рівня соціально-економічного життя кожної країни, 
колективу, людини. Найгострішою соціальною проблемою в Україні є велика різниця між високою вартістю життя і низькою ціною 
праці. Оплата праці українців знаходиться на одному з найнижчих рівнів серед країн колишнього СРСР і Європи. Серед накопичених 
проблем у сфері оплати праці особливе місце посідає низька питома вага витрат на робочу силу в собівартості виробництва. 

Одним з чинників незначної частки заробітної плати в собівартості продукції є низький рівень доданої вартості, 
створюваної на вітчизняних підприємствах. Ця проблема є найбільш характерною для експортної продукції металургійної та 
хімічної галузей, підприємства яких належать олігархам. Якби Україна експортувала не сировину та напівфабрикати, а готові 
товари, тим вищою була б і частка заробітної плати в собівартості. 

Дослідження низького рівня заробітної плати у значної частки населення дозволяє стверджувати, що Україна разом із 
Албанією та Молдовою належить до трійки найбідніших країн Європи. За даними Всесвітнього банку в нашій державі понад 
70% населення належить до категорії бідних. Особливістю вітчизняних реалій є й те, що певна частка зайнятого населення, в 
тому числі висококваліфіковані працівники, також належать до категорії бідних саме через низький рівень доходів від 
зайнятості. Тобто, навіть маючи роботу, людина фактично не може нормально відтворювати себе на ті кошти, які їй платить 
держава або роботодавець. 

Актуальність теми дослідження очевидна й не викликає сумніву, оскільки зумовлена необхідністю наближення рівня 
продуктивності праці, заробітної плати і доходів найманих працівників до рівня розвинених країн шляхом створення відповідних 
умов для високопродуктивної трудової діяльності між роботодавцями та державою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему сучасного стану заробітної плати досліджували та продовжують 
досліджувати багато науковців: В. Василенко, О. Ветлужська, А. Гордеюк, Ю. Іванечко, П. Матюшко, А. Радчук, Т. Сизикова, 
С. Цимбалюк та ін. У своїх працях наукові діячі та фахівці-економісти змістовно розглядають найважливіші проблеми оплати 
праці в умовах вітчизняної економіки, що склалися на сьогодні. При цьому найбільша увага приділяється саме дослідженню 
стану заборгованості із заробітної плати. 

В існуючих наукових працях багато уваги приділяється вивченню основних чинників, що впливають на величину 
заробітної плати, та пошуку оптимального рівня заробітної плати. У полі зору науковців знаходиться і визначення реальної 
вартості послуг на ринку праці в Україні. Пропонуються раціональні шляхи вирішення гострих питань стосовно заробітної плати 
на підприємствах України. 

Однак, незважаючи на наявність значної кількості наукових досліджень з цієї темпи, потребують подальшого вирішення 
проблеми значного розриву між високою вартістю життя і низькою ціною праці. 

Метою статті є дослідження сучасного стану та аналіз існуючих головних проблем заробітної плати в Україні, а також 
порівняння рівня заробітної плати з реальною вартістю послуг на вітчизняному ринку праці. 

Перебудова сфери соціально-економічних відносин в Україні, переведення цих відносин на ринкові засади призвела до 
значної розбалансованості між динамікою оплати, продуктивності праці, ефективності виробництва та головного економічного 
показника – ВВП. Зважаючи на це, актуальними залишаються питання ефективної організації оплати праці. 

Загальновідомо, що в Україні рівень оплати праці орієнтується на мінімальну заробітну плату, а її рівень у порівнянні з 
розвинутими країнами заходу вважається одним з найнижчих (таблиця 1).  

Так, 2013 р. у Люксембурзі та в Бельгії він становить 1847,19 та 1501,82 євро відповідно (найвищий в Європі), Нідерландах – 
1469,4, Ірландії – 1461,85, Франції – 1430,22, Великобританії – 11264,25 євро, а в Україні – 107,18 євро. У колишніх соціалістичних країнах 
після приєднання до Євросоюзу рівень виплат у таких країнах, як Польща і Словаччина, швидко зростає, проте абсолютна величина 
мінімальної зарплати залишається все ж таки надзвичайно низькою. Стан оплати праці найманих працівників в Україні є незадовільним, 
хоча і спостерігається деяке підвищення заробітної плати, на що існують об`єктивні та суб`єктивні причини. 

Заробітна плата за видами економічної зайнятості та географією має суттєві відмінності, які формуються в основному 
ринковими чинниками. 

 
Таблиця 1. Рівень мінімальної заробітної плати в деяких країнах світу та в Україні [1] (євро) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Люксембург 1570,28 1570,28 1641,74 1682,76 1757,56 1801,49 1874,19
Бельгія 1259 1309,6 1387,5 1387,5 1415,24 1443,54 1501,82
Нідерланди 1300,8 1335 1381,2 1407,6 1424,4 1446,6 1469,4
Ірландія 1402,7 1461,85 1461,85 1461,85 1461,85 1461,85 1461,85 
Франція 1254,28 1280,07 1321,02 1343,77 1365 1398,37 1430,22 
Сполучене Королівство 1314,97 1242,24 995,28 1076,46 1136,22 1201,96 1264,25 
Сполучені Штати 677,81 688,81 815,79 872,32 940,48 971,22 998,15
Словенія 521,8 538,53 589,19 597,43 748,1 763,06 783,66
Іспанія 665,7 700 728 738,85 748,3 748,3 752,85
Мальта 601,9 617,21 634,88 659,92 664,95 679,87 697,42 
Греція 730,3 794,02 817,83 862,82 862,82 876,62 683,76 
Португалія 470,17 497 525 554,17 565,83 565,83 565,83 
Турція 301,77 354,34 309,94 338,33 384,89 362,84 428,57 
Польща 244,32 313,34 307,21 320,87 348,68 336,47 376,58
Хорватія : : 373,46 385,48 381,15 373,36 374,31
Угорщина 260,16 271,94 268,09 271,8 280,63 295,63 340,55
Словакія 220,71 241,19 295,5 307,7 317 327 337,7 
Естонія 230,08 278,02 278,02 278,02 278,02 290 320 
Чеська Республіка 291,07 300,44 297,67 302,19 319,22 310,23 312,01 
Литва 173,77 231,7 231,7 231,7 231,7 231,7 289,62
Латвія 172,12 229,75 254,13 253,77 281,93 285,92 287,07
Болгарія 92,03 112,49 122,71 122,71 122,71 138,05 158,5
Румунія 115,27 138,59 149,16 141,63 157,2 161,91 157,26 
Росія 31,7 64,01 104,52 99,63 113,89 110,65 129,39 
Білорусь 63,5 66,34 61,42 62,84 114,65 92,48 122,84 
Україна 60,18 69,13 55,93 74,98 88,53 103,14 107,18
Казахстан 58,35 59,55 78,84 69,92 81,33 90,76 93,75
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Найвища оплата праці в січні 2015 р. спостерігалася у працівників авіації – 13723 грн, найнижча у працівників поштової 
та кур’єрської служби – 1936 грн, а середній показник по країні станом на січень 2015 р. становив 3455 грн. Працівники сфери 
освіти та охорони здоров’я в середньому отримують відчутно менше, по 2542 та 2330 грн відповідно, а залучені до державної 
служби та оборони – 3229 грн. Відчутно вищі заробітні плати отримують працівники, що зайняті у сфері фінансів та страховій 
діяльності – 7192 грн, трійку лідерів за рівнем оплати праці замикають спеціалісти інформаційної та телекомунікаційної сфери, 
з середньою заробітної платою в розмірі – 5932 грн [2]. 

В регіональному розрізі найвищий рівень оплати праці спостерігається у місті Києві (5385 грн), Донецькій (4359 грн), 
Дніпропетровській (3735 грн), Київській (3381 грн), Миколаївській (3326 грн), та Одеській (3250 грн) областях. Найнижчий рівень 
оплати праці спостерігаєтося – у Тернопільській (2403 грн), Чернівецькій (2479 грн) та Херсонській (2536 грн) областях.  

Починаючи з 2008 р. проводиться розрахунок доходів та витрат населення України за новою методикою, яка 
ґрунтується на міжнародних стандартах Системи національних рахунків. Згідно з даними Державного комітету статистики 
України доходи населення у 2013 р. становили 1548733 млн грн. Складовою цих доходів є заробітна плата найманих 
працівників, яка, на жаль, змінюється не пропорційно із темпами зростання ВВП та становила: 1654 млн грн або 41,3% у 1995 
р., 55853 млн грн або 43,4% – у 2000 р., 160621 млн грн або 42,1% – у 2005 р. та лише 630734 млн грн або 40,7% – у 2013 р. 

І за цим показником Україна значно не «дотягує» до розвинених країн, де частка оплати праці у ВВП складає: 59,8% в 
США, 58,5% – у Швеції, 56,5% – в Японії, 54,4% – у Великій Британії, 52,7% – в Німеччині, 51,9% – у Франції. 

Значну частку у доходах населення України у 2013 р. становили соціальні допомоги та інші одержані поточні трансфери 
– 586379 млн грн. Серед інших складових доходів населення України у 2013 р.: прибуток та змішаний доход – 243668 млн грн, а 
також доходи від власності (одержані) – 87952 млн грн. (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Структура доходів населення України у 2013 році 
Побудовано за даними [3]. 

 
Позитивним результатом співпраці соціальних партнерів стало підвищення номінальної середньомісячної заробітної 

плати штатних працівників, яка за станом на 01 січня 2014 року складає 3265 грн., що на 7,9% більше ніж у відповідному періоді 
2013 року. При цьому середня заробітна плата працівників перевищила розмір законодавчо встановленого прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб в 2,83 рази, а приріст мінімальної заробітної плати у 2013 році становив 5% (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Динаміка середньої заробітної плати в Україні у 2008 – 2013 роках, грн. 
Побудовано за даними [1]. 

1521,39 1633,12 1702,35 1735,43 1774,32
1882,99 1929,97 1872,1 1916,42 1917,32 1822,5

2000,78

1664,59 1722,6
1818,27 1844,95 1851

1980,19 2008,39
1919,45 1963,84 1950,1 1954,83

2232,58

1916,1 1955,22
2108,95 2107,44

2200,9

2373,1 2367,26
2279,56 2348,84 2322,17 2352,92

2628,53

2296,89 2338,4

2531,49 2532,64 2573,11
2708 2748,94 2693,63 2736,98 2729,16 2727,49

3053,53

2722,35
2799,36

2922,99 2941,98 3015,47
3109,48 3151,04

3073 3064 3110 3098

3377

3 000 3 044

3 212 3 233 3 253
3 380 3 429

3 304 3 261 3 283 3 268

3 619

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

2008 2009 2010 2011 2012 2013



ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 

Економічний вісник університету | Випуск № 29/2 225 
 

Проте, незважаючи на постійне зростання номінальної заробітної плати, її середньомісячний розмір в Україні майже в 9 разів 
нижче, ніж в ЄС. За темпом зростання заробітної плати наша країна посідає останнє місце навіть серед країн СНД, який у жовтні 2013 
року склав 5,6%. Темп росту зарплати в Азербайджані та Киргизстані становив 5,8%, Казахстані – 7,2%, Росії – 12% в тому ж періоді. 

 
Таблиця 2. Динаміка реальної заробітної плати в Україні [4] 

 
Темпи зміни реальної заробітної плати у % до відповідного місяця попереднього року

2010 2011 2012 2013 2014
Січень 106,0 110,6 114,4 110,2 104,6 
Лютий 104,2 111,5 116,2 109,1 103,6 
Березень 107,0 111,3 113,5 110,5 102,4 
Квітень 106,6 109,7 115,5 110,8 98,7 
Травень 112,2 105,2 117,8 108,3 94,6 
Червень 114,7 101,9 116,4 108,8 94,6 
Липень 113,1 104,8 114,6 109,0 91,1 
Серпень 112,3 108,4 113,9 108,1 87,3 
Вересень 110,8 109,9 111,8 107,1 88,6 
Жовтень 110,8 111,4 114,1 105,7 86,9 
Листопад 113,0 110,1 114,0 105,3 86,5 
Грудень 110,5 111,0 111,1 106,7 86,4 

 
За даними офіційної статистики номінальна заробітна плата за 2000-2014 рр. коливалась в межах 230,1 грн. у 2000 р. та 3480,2 

грн. в 2014 році. Середній темп зростання номінальної заробітної плати за досліджуваний період становив 122,5%, а середнє значення 
індексу споживчих цін за цей період склало 111% при середньому темпі зростання реальної заробітної плати – 114,4%.  

 
Таблиця 3. Динаміка номінальної і реальної заробітної плати та індексу споживчих цін в Україні за 2000-2014 рр. 

Рік 
Номінальна заробітна плата Індекс 

споживчих 
цін, % 

Реальна заробітна плата

грн 
Темп зростання до відповідного 
періоду попереднього року,% 

грн 
Темп зростання до відповідного 
періоду попереднього року,% 

2000 230,1 - 125,8 182,9 - 
2001 311,1 135,2 106,1 293,2 160,3 
2002 376,4 121,0 99,4 378,7 129,1 
2003 462,3 122,8 108,2 427,3 112,8 
2004 589,6 127,5 112,3 525,0 122,9 
2005 806,2 136,7 110,3 730,9 139,2 
2006 1041,5 129,2 111,6 933,2 127,7 
2007 1351,1 129,7 116,6 1158,7 124,2 
2008 1806,3 133,7 122,3 1476,9 127,5 
2009 1905,9 105,5 112,3 1697,2 114,9 
2010 2239,2 120,0 109,1 2052,4 120,9 
2011 2633,0 117,6 104,6 2517,2 122,6 
2012 3025,6 114,9 99,8 3031,7 120,4 
2013 3265,2 107,9 100,5 3249,0 107,2 
2014 3480,2 106,0 124,9 2786,4 85,8 

Розраховано за даними [4]. 
 
Як видно з таблиці, починаючи з 2000 року номінальна заробітна плата зростала великими темпами у порівнянні із зростанням 

реальної за обсягами. Так, цей показник у 2005 р. по відношенню до попереднього року мав найбільший темп зростання за весь 
досліджуваний період і склав 136,7%, а найменший темп зростання у 2009 році – 105,5%, що пояснюється негативним впливом 
світової економічної кризи на усі економічні показники в Україні. У 2012 році середня заробітна плата за місяць по Україні перевищила 
межу 3000 гривень та склала 3025,6 грн., при цьому її приріст становив 14,9% порівняно із 2011 р.  

Стосовно індексу споживчих цін, то темп його зростання у порівнянні з попереднім роком коливався в межах 99,4% в 
2002 році та 125,8% в 2000 році протягом досліджуваного періоду. Загалом темп зростання індексу споживчих цін мав 
тенденцію до зростання протягом 2002-2008 років.  

Реальна заробітна плата за досліджуваний період коливалась в межах 182,9 грн. в 2000 р. та 3249,0 грн. в 2013 році. 
Найбільший темп зростання реальної заробітної плати припав на 2005 рік та склав 139,2%, це пояснюється найбільшим 
зростанням розміру номінальної заробітної плати та досить поміркованим темпом зростання індексу споживчих цін, що склав 
110,3%. Найменше значення темпу зростання реальної заробітної плати припало на 2014 рік 85,8%, що викликано низьким 
темпом зростання реальної заробітної плати та високим показником зростання індексу споживчих цін – 124,9%.  

Важливим економічним аспектом характеристики матеріального становища працюючого населення є стан виплати 
заробітної плати. Заборгованість знижує грошову частку сукупних доходів працюючої особи, що збільшує чисельність бідних 
серед працюючого населення.  

Проблема заборгованості з виплати заробітної плати в Україні має хронічний характер упродовж усього періоду 
незалежності, а традиційні засоби адміністративного впливу на роботодавців-боржників не забезпечують їх ліквідацію. 
Протягом 2013 року обсяг заборгованості з виплати заробітної плати вдалося зменшити. Станом на 1 січня 2014 року борги 
економічно активних підприємств з початку 2013 року зменшились на 2,8% та склали 438,3 млн.грн, державних підприємств – 
на 30,6% (99,2 млн. грн), а загальне зниження заборгованості склало 9,6% (808,2 млн. грн). При цьому найбільший темп 
зменшення заборгованості з виплати заробітної плати спостерігався у грудні 2013 року та становив 20,7% в цілому по Україні, 
28,7% по економічно активних та 34,9% по державних підприємствах (рис. 3). 

Заборгованість із виплати заробітної плати у січні 2014 року серед регіонів України найвищою була в Київській (147,3 
млн грн), Донецькій (115,4), Харківській (74,3) областях, а найнижчою спостерігалась в Чернівецькій (0,1 млн грн), Рівненській 
(0,9) та Волинській (3,9) областях [4]. 
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Рисунок 3. Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати в Україні у 2008-2014 роках 
Побудовано за даними [1]. 

 
В Україні спостерігається суттєва диференціація заробітної плати за видами економічної діяльності та за регіонами, а 

також розшарування населення на бідних та багатих. Такий стан може призвести до соціальної напруги у країні.  
Наслідками низької заробітної плати є: 
- зниження продуктивності праці, фізичної та професійної деградації робочої сили; 
- невідтворення трудового потенціалу працівників,  
- звуження платоспроможного попиту на вітчизняні товари та послуги, скорочення виробництва, зростання безробіття; 
- дефіциту державних і місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України; 
- поширення масштабів і глибини бідності, в т.ч. серед працюючих, зростання прірви між багатими і бідними;  
- зростання міграції населення, демографічної кризи; 
- збільшення тіньового сектору економіки; 
- криміналізації суспільства та ріст злочинності тощо. 
Реформування заробітної плати є одним з головних напрямів подальших перетворень національної економіки, що 

передбачає перегляд основних підходів до формування заробітної плати, а також інструментів впливу держави на сферу оплати праці. 
Концептуальний варіант реформування заробітної плати має передбачати здійснення ряду послідовних, 

взаємопов’язаних з іншими заходами реформування економіки (фінансово-кредитною, бюджетною, інвестиційною, податковою, 
соціальною політикою тощо). 
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