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В статті розглядаються теоретико-прикладні аспекти мінімальної заробітної плати як 

важливого державного соціального, економічного й фінансового стандарту для суспільства. 

Визначається роль мінімальної заробітної плати як індикатора рівня суспільного розвитку. 

Досліджуються позиції ефективної заробітної плати. Сформовані пропозиції щодо посилення 

суспільного функціонального призначення мінімальної заробітної плати.  
 

Актуальність теми дослідження. Конституційно Україна в національних 

масштабах визначається як соціальна держава, що передбачає подальший поступ 

суспільства в умовах ринкових відносин. Вказане на засадах об’єктивних вимог 

мотивується викликом сучасного економічно розвинутого світу, в рамках якого є 

усталеним домінуючий тип соціально-ринкового суспільного ладу. Необхідність 

входження України в систему глобальних ринково-економічних відносин ставить 

неможливим ігнорування закономірними тенденціями та фактами суспільного 

розвитку, методами й критеріями їх оцінювання. Натомість, потреба врахування 

цивілізованих індикаторів і важелів управління процесами суспільного зростання 

є безкомпромісною вимогою збалансованої гармонізації України із світовим 

ринково розвинутим соціально-економічним середовищем.  

Тенденції глобалізації економічних процесів зумовлюють безпосередність 

взаємовідносин України зі світовою і, зокрема, європейською спільнотою. Будучи 

активним суб’єктом міжнародного економічного життя, в національних інтересах 

дуже важливим є факт входження в авангард світової економічної еліти. Сучасна 

інтеграція – магістральний напрям подальшого еволюціонування європейського 

економічного співтовариства. Участь України як повноправного й повноцінного 

члена Європейського Союзу визначить її становище у європейських межах та 

позиційність і місце у світовому масштабі, від чого залежатиме перспективність 



суспільного прогресу уже в нинішньому третьому тисячолітті. Євроекономічна 

інтеграція – стратегічна мета розвитку української держави, оскільки це ціль та 

засіб самореалізації, найкращий спосіб втілення національних інтересів розбудови 

економічно розвинутої, соціально-ринкової та демократичної держави, зміцнення 

її внутрішнього суверенітету й посилення конкурентних позицій у світі.  

Наприкінці 1999р. Європейською Радою схвалено Спільну стратегію 

Європейського Союзу щодо України, яка спрямована на зміцнення й розвиток 

стратегічного партнерства – передбачається підтримка процесу демократичних, 

соціально-ринкових та фінансово-економічних перетворень в Україні, вирішення 

спільних проблем щодо підтримання стабільності та безпеки на європейському 

континенті, посилення їх співпраці у контексті розширення меж Європейського 

Союзу. Визнання України в 2005-2006 рр. у європейських рамках та на світовому 

рівні зі статусом ринкової економіки постало важливою національною подією. 

Такий довгоочікуваний і почесний титул сприяє зміцненню економічних позицій 

держави, відкриваючи чимало потенційно ймовірних можливостей суспільного 

розвитку. Водночас, цей статус автоматично висуває й істотні вимоги до держави: 

стимулювання розбудови й розвитку соціально-ринкової економічної системи, 

ефективне управління соціально-економічними процесами та забезпечення доволі 

високого ступеня суспільного благоустрою.  

Україна, отже – соціальна країна з ринковою економікою; залишається 

тільки визначити міру соціального ефекту на предмет реальної відповідності 

ринкових відносин суспільним запитам. Насамперед, офіційний статус ринкової 

соціально-економічної системи засвідчує факт належного (доволі високого) рівня 

суспільного добробуту. З цією метою використовується ряд параметрів, що 

підтверджують таку гіпотезу. Показник рівня доходів громадян – один з них як 

своєрідна форма відображення адекватності ринкових соціально-економічних 

умов суспільним запитам. Вказана позиція фундаментально виступає у своїй 

первинній природі як ступінь доходів економічно активного зайнятого населення 

на рівні мінімальної заробітної плати.  



Параметр мінімальної заробітної плати у працюючого населення має вагоме 

суспільне призначення, будучи одним з найголовніших соціальних, економічних 

й фінансових державних стандартів для суспільства:  

 в соціальному відношенні вона відображає міру суспільного добробуту;  

 з економічної точки зору вона характеризує динаміку відтворювального 

процесу й створення валового внутрішнього продукту;  

 у фінансовому механізмі розподілу суспільних доходів вона знаходить своє 

виявлення як фіскальна значимість в бюджетних інтересах держави.  

Постановка проблеми. Сутність, рівень та системи заробітної плати досить 

варіативно інтерпретуються в економічній науці. У вигляді концентрованого есе 

основні теоретичні положення заробітної плати можна відобразити таким чином. 

В загальнокласичному вигляді заробітну плату можна вважати перетвореною 

формою ціни (вартості) робочої сили; тобто, платою за економічний ресурс праці 

– робочої сили. Ж.Б. Сей у продуктивній теорії вважає заробітну плату як повну 

оплату праці, а її рівень змінюється прямопропорційно продуктивності праці. Дж. 

Кларк в теорії “граничної продуктивності” вказує, що загальний рівень заробітної 

плати визначається “граничним продуктом праці”; таку точку зору підтримують 

А. Маршалл, П. Самуельсон. Аналогічної думки дотримувався й Дж.М. Кейнс – 

прихильник “регульованої” заробітної плати, де її рівень визначається не лише 

станом на ринку праці, але й державою та профспілками. Її різновидами є теорія 

“залізного закону заробітної плати” й теорія “інфляційної спіралі”. Ф. Лассаль, 

фундатор теорії “залізного закону заробітної плати”, її розмір аргументує 

величиною мінімального обсягу засобів існування індивідуума, необхідних для 

забезпечення відтворення робочої сили. Теорія “інфляційної спіралі” заробітної 

плати пов’язується з ціновим механізмом: ріст заробітної плати веде до зростання 

цін, і – навпаки, що проявляється в їх взаємозалежній та взаємовпливовій 

“замкнутій циклічності”. Основний зміст цих теорій полягає в недоцільності 

суттєвого стихійного підвищення заробітної плати, що потребує її державного 



регулювання та відбувається в сучасному розвинутому ринково економічному 

світі, як правило, через встановлення величини мінімальної заробітної плати.  

Заробітна плата – це результат продуктивної праці, природна винагорода за 

неї. Класичним варіантом мінімальної заробітної плати є прожитковий мінімум, 

на що наголошують В. Петті, А. Тюрго, А. Сміт, Д. Рікардо, Т. Мальтус. Однак, 

сучасний соціально-ринковий економічно розвинений світ вже давно відійшов від 

індикатора суспільного достатку як “прожитковий мінімум”; натомість, більш 

функціональним є параметр мінімальної заробітної плати. Система ринкових 

відносин сама по собі істотно сприяє такій модифікації. Більше того, домінуючого 

значення набула теорія ефективної заробітної плати, яка збігається з економікою 

високої заробітної плати. У ринково розвинутих країнах, як правило, ефективна 

заробітна плата є значно вищою за розмір мінімальної заробітної плати. Дж.М. 

Кейнс, виділяючи позиції реальної та номінальної заробітної плати, сформулював 

висновок щодо зв’язку зростання зайнятості із зниженням реальної заробітної 

плати. Оплата праці формується під впливом ринкових чинників на ринку праці, 

впливаючи у свою чергу на зайнятість й безробіття, а її критичний рівень держава 

встановлює у вигляді мінімальної заробітної плати.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Всебічне висвітлення аспектів 

мінімальної заробітної плати відображено в працях багатьох дослідників. Основні 

проблемні питання мінімальної заробітної плати зводиться до її впливовості на:  

 зайнятість та безробіття на ринку праці [4; 8; 19; 27; 33];  

 розподіл доходів високооплачуваних та низькооплачуваних працівників [21];  

 розподіл доходів домогосподарств з високими та низькими доходами [7; 11];  

 професійну кваліфікацію працівників: достатня забезпеченість поточного 

відновлення працездатної функціональності й можливостей розвитку [10; 16];  

 механізм ціноутворення, рівень доходів, стан інфляції [1; 5; 20; 26];  

 фіскальну ефективність в механізмі особистого прибуткового оподаткування 

при формуванні бюджетних доходів держави [15; 13; 23].  



Дослідженнями показується, що показник мінімальної заробітної плати не 

стимулює зростання норми безробіття: ґрунтуючись на твердженні Дж. Стіглера, 

що “підвищення в мінімальній заробітній платі знижує зайнятість”, Д. Кард та А. 

Крюгер констатують протилежність цього висновку [6, с. 1]. А. Веллінгтон 

дійшла висновку, що реальна вартість мінімальної заробітної плати підвладна 

зниженню, її підвищення на 10% є причиною спаду зайнятості всього на 0,6% 

[32]. При таких же розрахунках Ч. Браун з колегами одержують показник на рівні 

1-3% [4]. В той же час, Ч. Браун, зважаючи на поширену думку, що “мінімальна 

заробітна плата не впливає на безробіття, а її вплив на бідність чи розподіл 

доходів не є дуже вагомим”, в підсумку констатує: “Наслідки впливу мінімальної 

заробітної плати на зайнятість є меншими, ніж я припускав” [3, с. 143-144]. Е. 

Гремліч зазначає, що більше вигідної користі від мінімальної заробітної плати 

мають домогосподарства з вищими доходами [11]. Водночас, М. Костерс вказує: 

“Найбільш очевидним прямим ефектом підвищення мінімальної заробітної плати 

є збільшення доходів низькооплачуваних працівників” [18, с. 1].  

Дж. Вальтман і К. Марш, при здійсненні досліджень мінімальної заробітної 

плати в рамках Європейського Союзу, відмічають, що в контексті доходів та 

“соціального захисту” громадян можуть реалізовуватись три відповідні форми: (1) 

захисне трудове законодавство; (2) потужна система колективно-трудових 

договорів; (3) перерозподіл державних видатків [29, с. 164]. О. Левін-Вальдман, 

виходячи з гіпотези оптимуму Парето, відмічає: “Мінімальна заробітна плата, 

відтак, не є доходом в рамках соціального добробуту, оскільки її очікувані згубні 

ефекти призводять до неефективних результатів” [20, с. 181]. Б. Хансен вказує, що 

разом із встановленням норми заробітної плати виникає “проблема ефективності 

фіскальної політики щодо пропозиції праці” [13, с. 178].  

Дж. Вальтман особливо наголошує на важливості державної регулятивної 

політики у запровадженні стандарту мінімальної заробітної плати для громадян 

[28, с. 69]. На це також наголошують Ф. Гроссберг та П. Сициліан [12, с. 631]. 

Ґрунтовно досліджена проблематика мінімальної заробітної плати в працях Г. 



Стендінга [25]. У своїх розробках Г. Стендінг відмічає, що інтенсифікація змін 

наприкінці ХХ ст. на ринках праці посприяла реформуванню ідеологічного базису 

в напрямі “скорочення соціальних витрат й заміни соціальних видатків на 

“людський капітал”. В міру зростання безробіття, підвищення норми бідності та 

збільшенням громадян з неадекватними праці доходами (“робоча бідність”), 

уряди першочергово намагаються програмувати скорочення ресурсів для бідних 

через їх вибіркове підвищення. Відтак, збільшується ступінь падіння в бідність”; 

ці та інші вигоди меншої ефективності засвідчують вищий рівень бідності щодо 

соціальної вразливості суспільства [24, с.2]. Е. Хансен зазначає, що загалом в 

сучасному світі близько 3 мільярдів економічно зайнятих громадян заробляють не 

більше 2 доларів на день, а 535 мільйонів – 1 долара в день [14, с. 12].  

Визнані авторитети у цій сфері досліджень Д. Ноймарк і В. Вошер в цілому 

вказують, що мінімальна заробітна плата не відображає ефективні орієнтири 

соціальної політики держави; здебільшого зазначається її негативний вплив у 

загальній формі та окремі позиції позитивного впливу [22, с. 2-7].  

Виклад основного матеріалу. Політика оплати праці на рівні мінімальної 

заробітної плати – комплексна науково-практична сфера сучасних досліджень, що 

мотивується максимально прикладним суспільним призначенням її показника. С. 

Вебб ще на початку ХХ ст. зазначав, що окрім позитиву для працівників та 

роботодавців на мікрорівні, мінімальна заробітна плата ще більше впливає на 

макроекономічну ефективність [30, с. 977-979]. Гарантії стосовно забезпечення 

мінімального рівня достатку у громадян встановлює держава; для економічно 

активного населення – мінімальна заробітна плата. У контексті проведеного 

факторного аналізу можливо констатувати, що мінімальний стандарт оплати праці 

та ринок праці є взаємозалежними: цей процес двосторонній і взаємовпливовий.  

В сучасних економічно розвинутих соціально-ринкових європейських 

країнах критерій мінімальної заробітної плати встановлюється державою у 

широкій варіативності: для приватного чи державного секторів економіки (або ж 

для них обох), для окремих галузей економіки, сфер та видів діяльності тощо. При 



цьому, значна увага відводиться моделі ефективної заробітної плати [2; 5; 7; 17; 

19; 31; 33]. Незважаючи, водночас, на досить вагому критику, її прикладний 

характер поширення в економічно розвинутих соціально-ринкових країнах є 

масштабним та суспільно “ефективним”. Р. Стейнфілд наводить теоретичні 

концепції та аргументації на користь ефективної заробітної плати [26, с. 70].  

Концепція ефективної заробітної плати визначається дещо більшими 

чинниками, ніж простий стандартний механізм попиту та пропозиції на робочу 

силу. Вперше ця гіпотеза з’явилась ще наприкінці 1950-х рр. стосовно країн з 

економікою, що розвивається. Пізніше вона знайшла своє втілення і в країнах з 

розвинутою ринковою економікою у контексті аргументації явищ стихійного 

безробіття. Її зміст полягає у збільшенні заробітної плати працівникам – вищого 

за ринково обумовлений розмір, що стимулює інтенсифікацію їх трудової 

активності і сприяє зростанню продуктивності праці, внаслідок чого підвищується 

й загальна економічна ефективність виробництва.  

У контексті моделі ефективної заробітної плати практика зарубіжних країн 

засвідчує активну державну участь у формуванні доходів економічно активного 

зайнятого населення, що підтверджується в більшості випадків доволі високим 

рівнем мінімальної заробітної плати (табл. 1).  

Динаміка мінімальної заробітної плати у європейських країнах, в яких має 

місце її офіційний показник, зростає доволі значними темпами. За період 2000-

2009 рр. її рівень, зокрема, підвищився: у Франції – на 25,9%, в Бельгії та 

Нідерландах – на 26,5%, в Люксембурзі – на 37,9%, у Португалії – на 41,5%, у 

Великобританії – на 50,3%, в Ірландії – на 54,7%, в Іспанії – на 71,3%.  

На фоні західноєвропейських країн показник мінімальної заробітної плати в 

Україні є надзвичайно низьким. Незважаючи навіть на те, що за період 2000-2009 

рр. величина мінімальної заробітної плати зросла більш, ніж в 6,7 разів. Тобто, 

очевидною є різниця між номінальною та реальною мінімальною заробітною 

платою. Співвідношення до євроеквівалента на початок 2009р. становило всього й 

не повних 60 грошових одиниць Європейського Союзу.  



Таблиця 1  

Динаміка мінімальної заробітної плати у країнах Європейського Союзу  

й Україні за період 2000-2009 рр. (у національній валюті та євроеквіваленті)*  
Країна  2000 2003 2006 2009 

НВ Євро  НВ Євро  НВ Євро  НВ Євро  

Бельгія  1096 1096 1163 1163 1234 1234 1387 1387 

Болгарія  75 38 110 56 160 82 240 123 

Великобританія  608 970 710 1106 862 1269 914 1010 

Греція  526 526 605 605 668 668 681 681 

Естонія  1850 118 2160 138 3000 192 4350 278 

Ірландія  945 945 1073 1073 1293 1293 1462 1462 

Іспанія  425 425 526 526 631 631 728 728 

Латвія  50 84 70 116 90 129 180 254 

Литва  430 106 430 125 550 159 800 232 

Люксембург  1191 1191 1369 1369 1503 1503 1642 1642 

Мальта**  208 500 222 534 249 580 630 630 

Нідерланди  1092 1092 1249 1249 1273 1273 1382 1382 

Польща  670 159 800 201 899 234 1126 281 

Португалія  371 371 416 416 450 450 525 525 

Румунія  45 25 250 73 330 90 600 153 

Словаччина***  5570 126 5570 133 6900 182 296 296 

Словенія****  74 375 104 451 123 512 589 589 

Туреччина  110 205 306 189 531 331 666 319 

Угорщина*****  26 100 50 212 63 247 72 270 

Франція  1049 1049 1094 1094 1218 1218 1321 1321 

Чехія  4000 111 6200 199 7570 261 8000 306 

Україна******  90 18 205 34 400 63 605 59 

*За даними статистичної інформації Європейського союзу  

**Мальта: інформація за 2000-2007 рр. в національній грошовій одиниці ліра  

***Словаччина: інформація за 2000-2008 рр. в національній грошовій одиниці крона  

****Словенія: інформація за 2000-2006 рр. в національній грошовій одиниці толар (тисяч)  

*****Угорщина: в млн. національної грошової валюти форинт  

******Україна: показник встановлений на 01.01 поточного року 

 

Західноєвропейські тенденції в політиці мінімальної заробітної плати можна 

відобразити таким чином: враховуючи ситуацію соціально-виробничої й 

фінансово-економічної кризи, в умовах якої як правило рівень доходів не має 

тенденції до зростання, показник мінімальної заробітної плати підвищується в 

багатьох країнах, більш, ніж вдвічі, порівняно з коригуванням на темпи інфляції, 

не враховуючи постійне збільшення. Отже, мінімальна заробітна плата – 

автоматичний важіль стримування інфляційних процесів через підвищення 

платоспроможної значимості. Країни Європейського Союзу постсоціалістичного і 

пострадянського плацдарму теж примкнули на шлях втілення в суспільно-

національних інтересах політики високих доходів: Болгарія, Польща, Румунія, 

Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія; країни Балтії – Естонія, Латвія й Литва; 

Мальта, Туреччина і Греція. В Україні, незважаючи на декількаразове підвищення 



розміру мінімальної заробітної плати в 2009р., її суспільно значима вага 

залишається в дійсності досить низькою: 01.01-31.03 – 605 грн., 01.04-30.06 – 625 

грн., 01.07-30.09 – 630 грн., 01.10-30.11 – 650 грн., 01.12-31.12 – 669 грн. Тобто, 

враховуючи вплив інфляційних процесів, на кінець 2009р. величина мінімальної 

заробітної плати складає лише в межах 55 євро. Хоча, ще станом на 2005р., за 

паритетом купівельної спроможності мінімальної заробітної плати Україна навіть 

входила до третьої групи країн в цій класифікації (табл. 2).  

Таблиця 2  

Платоспроможність мінімальної заробітної плати у країнах Європи та Азії 

(паритет купівельної спроможності, в умовних доларах – $) [9, с. 121]  
Менше 99$ 100-199$ 200-499$ 500-999$ Понад 1000$ 

Азербайджан, 

Білорусія, 

Вірменія, 

Киргизія, 

Молдавія, 

Росія, 

Таджикистан, 

Узбекистан  

Албанія, 

Казахстан  

Болгарія, Естонія, 

Латвія, Литва, 

Польща, Румунія, 

Словаччина, 

Угорщина, 

Україна, Хорватія, 

Чехія  

Боснія та 

Герцеговина, 

Греція, Ізраїль, 

Ісландія, 

Іспанія, 

Португалія, 

Словенія, 

Туреччина  

Австрія, Бельгія, Великобританія, 

Данія, Ірландія, Італія, 

Люксембург, Мальта, 

Нідерланди, Німеччина, 

Норвегія, Фінляндія, Франція, 

Швейцарія, Швеція  

 

Аналізуючи вплив мінімальної заробітної плати на стан зайнятості слід 

констатувати, що підвищення її рівня не спричинило тенденцію збільшення 

безробіття в більшості країн Європейського Союзу. Найвищий рівень безробіття 

зафіксовано в Іспанії – в межах 17-18%. Проте, як це вже очевидно, параметр 

мінімально заробітної плати не є навіть другорядною причиною для цього.  

Стосовно фіскальної ефективності мінімальної заробітної плати в механізмі 

особистого прибуткового оподаткування слід зазначити, що вона в цьому випадку 

має двояку функціональність. З одного боку, мінімальна заробітна плата, залежно 

від своєї величини, є чинником посилення або послаблення фіскального ефекту 

особистого прибуткового податку при формуванні бюджетних доходів держави, 

що також залежить ще й від моделі особистого прибуткового оподаткування – 

пропорційної чи прогресивної. Інша сторона прояву мінімальної заробітної плати 

знаходить своє відображення при здійсненні бюджетних видатків держави – на 

стадії перерозподілу суспільних доходів, що особливо відчутне у двох аспектах: 

(1) при формуванні заробітної плати (рівні доходів) працівників бюджетних сфер 



та секторів; (2) при обчисленні розміру трансфертів (допомоги, субсидій тощо). 

Однак, ця позиція для України не настільки проблематична, оскільки вказані 

показники обчислюються на основі прожиткового мінімуму.  

Висновки проведеного дослідження набувають таких положень:  

 мінімальна заробітна плата – не причина соціально-виробничої й фінансово-

економічної кризи, не провокатор інфляції й не чинник безробіття. Її низький 

рівень – наслідок кризи та свідчення неефективної політики доходів держави;  

 сучасний західноєвропейський стандарт мінімальної заробітної плати – 2,5 

прожиткових мінімумів. Тобто, потрібна радикальна реформа національної 

системи державних соціальних стандартів та гарантій;  

 враховуючи досвід, практику й тенденції в динаміці показника мінімальної 

заробітної плати у країнах Європейського Союзу, в Україні також необхідна 

трансформація орієнтирів державної політики доходів. Запровадження доволі 

високої суспільно прийнятної величини мінімальної заробітної плати постане 

підставою для кардинальної трансформації всієї фіскальної системи держави.  
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