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ОЦІНКА ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
НА ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто вплив макроекономічних факторів
на доходи населення. Визначено основні макроекономічні показни-
ки, які впливають позитивно і негативно на зростання доходів насе-
лення. Запропоновано важелі впливу на диференціацію доходів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: дохід, макрорівень, диференціація, мінімальна
заробітна плата, економічний розвиток

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотренно влияние макроэкономиче-
ских факторов на доходы населения. Определены основные мак-
роэкономические показатели влияющие положительно и негатив-
но на рост доходов населения. Предложены рычаги влияния на
дифференциацию доходов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: доход, макроуровень, дифференциация, ми-
нимальная зароботная плата, економическое развитие

ANNOTATION. The article addressed the impact of macroeconomic
factors on the population’s income. Defined are the main macroeco-
nomic indicators influencing positively and negatively on the growth of
incomes of the population. Offered levers of influence on the differen-
tiation of incomes.
KEY WORDS: income, the macro level, the differentiation of the mini-
mum wage Board, economic development

Зростання добробуту громадян є пріоритетним напрямом дер-
жаної економічної політики. Це питання потребує комплексної
оцінки впливу кола різноманітних чинників, що є причинами або
наслідками управлінських рішень, у тому числі в соціально-тру-
довій сфері. Практика господарювання свідчить, що немає жод-
ної економічної проблеми, яка б так чи інакше не була пов’язана
з працею, інтересами людей, їх взаємовідносинами. Відтак, без
глибоких знань у сфері оплати праці та соціально-трудових від-
носин не можна успішно розв’язувати проблеми в будь-якій га-
лузі, на будь-якому рівні ієрархічної структури суспільства.

Проблема диференціації у сферi оплати працi активно вивча-
ється зарубіжними та вітчизняними науковцями. Серед зарубіж-
них слід виділити таких дослідників, як А. Аткінсон, Ф. Бор-
гуньон, Ф. Дейтон, С. Іцхакі, Н. Каквані, Ф. Коуел, П. Дж. Лам-
берт, Б. Мілановіч, М. Равалльон, А. Шоррокс. Істотний внесок у
розробку проблеми диференціації доходів населення в Україні
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здійснили вітчизняні науковці. Зокрема, вивченню тенденцій роз-
шарування населення на рівні країни і регіонів, особливостей фор-
мування доходів населення за джерелами, проблеми подолання бід-
ності та маргіналізації населення присвячено праці І. Ф. Гнибі-
денка, А. М. Колота, Е. М. Лібанової, М. П. Соколика, М. Р. Со-
колика, Л. М. Черенько, А. А. Алексєєва, Ю. А. Архангельського,
В. О. Мандибури, О. І. Радзієвського, А. В. Скрипника, О. Ф. Но-
вікової, Б. Я. Панасюка.

Основними соціально-економічними чинниками на макрорівні,
що впливають на доходи та заробітну плату, є: Валовий внутріш-
ній продукт, Індекс споживчих цін, Сукупні ресурси домогоспо-
дарств, Прожитковий мінімум, Заборгованість із заробітної плати,
Безробітне населення, Економічно активне населення [1, c. 243].

Чинники, що впливають на розмір заробітної плати, мають не-
однозначний характер та економічну сутність, неоднаковий сту-
пінь і напрям впливу, відносяться до різних сфер, зокрема, держав-
ного регулювання, ринку праці, соціальної політики. Обрані для
дослідження соціально-економічні показники мають різну еконо-
мічну сутність. Для моделювання процесів впливу макроекономіч-
ного становища держави на рівень номінальної заробітної плати
доцільним є застосування математично-статистичних методів. До-
слідження впливу обраних соціально-економічних показників і рі-
вень заробітної плати, включає кількісні оцінки, що можуть бути
одержані за допомогою кореляційно-регресійних моделей.

Всі факторні показники (х1…хn) та результативний показник
( y ) представлені у вигляді моментних рядів динаміки [2], тому
для вірної інтерпретації результатів розрахунків і отриманих вза-
ємозв’язків необхідно враховувати чинник часу [3, c. 11]. Таким
чином, у модель доцільно впровадити показник t (табл. 1).

Таблиця 1
ЕЛЕМЕНТИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ

Умовне позначення Зміст признаку Одиниця виміру
Результативний признак

y Заробітна плата грн
Факторні признаки

х1 Валовий внутрішній продукт млн грн
х2 Індекс споживчих цін  %
х3 Сукупні ресурси домогосподарств грн
х4 Прожитковий мінімум грн
х5 Заборгованість із заробітної плати млн грн
х6 Безробітне населення тис. осіб
х7 Економічно активне населення млн осіб
t Фактор часу рік за рахунком
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Для перевірки моментних рядів на однорідність і відповід-
ність нормальному закону розподілу, розрахуємо для кожного
ряду коєфіціент асиметрії (за допомогою сервісу програми
EXCEL — «Пакет аналізу»), на основі формули:
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Таблиця 2
КОЕФІЦІЄНТИ АСИМЕТРІЇ МОМЕНТНИХ РЯДІВ

Моментний ряд y х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7

Коефіцієнт асиметрії 0,28 0,09 0,02 0,08 0,08 0,1 0,02 0,09

*Розраховано за данними Держкомстату за 2002—2011 рр.

Коефіцієнти асиметрії, що наведено у табл. 2.18, знаходяться у
межах необхідної умови [4, c. 178]:

10 <≤ K .  (2)

Таким чином, з’ясовано, що дані, які обрані для побудови еко-
номіко-математичної моделі, є однорідними та відповідають нор-
мальному закону розподілу.

Для того, щоб побудувати стандартизовані рівняння регресії,
за допомогою сервіса програми EXСEL — «Аналіз данних», роз-
рахуємо коефіцієнти кореляції та детермінації, що дасть можли-
вість визначити щільність і вид зв’язків (табл. 3).

Таблиця 3
ПОФАКТОРНІ КОЕФІЦІЄНТИ КОРЕЛЯЦІЇ ТА ДЕТЕРМІНАЦІЇ

Факторний признак Коефіцієнт кореляції з y Коефіцієнт детермінації з y

х1 0,98 0,96
х2 0,29 0,08
х3 0,97 0,95
х4 0,99 0,98
х5 – 0,74 0,55
х6 – 0,95 0,91
х7 0,37 0,13

*Розраховано за данними Держкомстату за 2002—2011 рр.
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Проаналізуємо значення коефіцієнтів кореляції для факторів,
які досліджуємо.

Діапазон коефіцієнту знаходиться у межах від — 0,95 до 0,99,
що свідчить про різні зв’язки залежності між факторами. У пря-
мо-пропорційній залежності із y  знаходяться фактори х1, х2, х3,
х4, х7. Найменший вплив на y  призводить фактор х7 — економіч-
но активне населення (0,37). Найбільша тіснота зв’язку спостері-
гається між y  та факторами х1 — Валовий внутрішній продукт,
х4 — Прожитковий мінімум, з коефіцієнтами кореляції 0,98 і 0,99
відповідно.
У зворотній залежності із y знаходяться фактори х5, х6 з ко-

ефіцієнтами кореляції — 0,74 і — 0,95 відповідно. Деякі розрахо-
вані коефіцієнти кореляції, що дорівнюють інтервалу 0,95—0,99,
свідчать, за шкалою Чеддока (0,90—0,99 — дуже тісний зв’язок),
про дуже тісний зв’язок між показниками, але це може бути ви-
звано автокореляцією [4, c. 119]. Тому доцільно розбити фактори
впливу на групи та розрахувати регресійні рівняння для окремих
груп.

Проаналізуємо значення коефіцієнтів детермінації для факто-
рів, які досліджуємо.

Варіація заробітної плати на 96 % пояснюється варіацією фак-
торів х1, на 8 % пояснюється варіацією факторів х2, на 95 % пояс-
нюється варіацією факторів х3, на 98 % пояснюється варіацією
факторів х4, на 55 % пояснюється варіацією факторів х5, на 91 %
пояснюється варіацією факторів х6 і на 13 % пояснюється варіа-
цією факторів х7.

Усі представлені чинники в сукупності впливають на рівень
заробітної плати по-різному, тому більш об’єктивними можуть
виступати множинні регресійні моделі, які були розраховані у
формах лінійних залежностей на основі об’єднання факторів у
три групи:

1 група — фактори державного регулювання;
2 група — фактори ринку праці;
3 група — фактори соціальної політики.
Проаналізуємо отримані за допомогою програми EXСEL рів-

няння регресії:

txхxy 787,91898,5798,0004,0996,860 321 ++−+−= ;

287,46
958,0

115,0
321
=
=

=ε
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yxxx

отн

F
d ,
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де y  — середня номінальна заробітна плата, грн;
1x  — валовий внутрішній продукт, млн. грн;
2x  — індекс споживчих цін, %;
3x  — сукупні ресурси домогосподарств, грн;

t  — фактор часу.
У сукупності чинники першої групи, що включені у модель, на

95,8 % ( 958,0
321
=

yxxx
d ) визначають зміну рівня заробітної плати,

при цьому найвагоміший стимулюючий вплив має фактор 3x  (су-
купні ресурси домогосподарств).

Коефіцієнт кореляції дорівнює 0,979 ( 979,0
321
=yxxxd ), що свід-

чить про дуже тісний зв’язок між показниками [4, c. 156].
Мінімальна відносна помилка апроксимації та високий коефі-

цієнт детермінації свідчать про щільний зв’язок між показниками
та високий рівень статистичної точності. Значний рівень досто-

вірності ( α〉FFp , при ;05,0=α  76,46
3

2

1 =
⎭
⎬⎫

⎩
⎨⎧ =

=
α m

mF ) говорить про те,

що наведена модель може бути використана для аналізу [4,
c. 100].

Якщо ВВП збільшується на 1 млн грн, то номінальна заробітна
плата в середньому зростає на 0,004 грн. Якщо індекс споживчих
цін зростає на 1 %, то заробітна плата в середньому зменшується
на 0,798 грн. Якщо сукупні ресурси домогосподарств зростають на
1 грн, то заробітна плата в середньому зростає на 5,898 грн.

tхxy 424,97046,0840,1815,380 54 +++−= ;

293,114
974,0

099,0
54
=
=
=ε

расч

yxx

отн

F
d ,

де y  — середня номінальна заробітна плата, грн;
4x  — прожитковий мінімум для працездатних осіб, грн;
5x  — заборгованість із заробітної плати, млн грн;

t  — фактор часу.
У сукупності чинники другої групи, що включені у модель, на

97,4 % ( 974,0
54
=yxxd ) визначають зміну рівня заробітної плати,

при цьому найвагоміший стимулюючий вплив має фактор 4x
(прожитковий мінімум).
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Коефіцієнт кореляції дорівнює 0,982 ( 982,0
54

=yxxd ), що го-
ворить про дуже тісний зв’язок між показниками.

Мінімальна відносна помилка апроксимації та високий коефі-
цієнт детермінації свідчать про щільний зв’язок між показниками
та високий рівень статистичної точності. Значний рівень достовір-

ності ( α〉FFp , при ;05,0=α  74,47
2

2

1 =
⎭
⎬⎫

⎩
⎨⎧ =

=
α m

mF ) говорить про те,

що наведена модель може бути використана для аналізу.
Якщо прожитковий мінімум збільшується на 1 грн, то номіналь-

на заробітна плата в середньому зростає на 1,840 грн. Якщо забо-
ргованість із заробітної плати зростає на 1 млн грн, то заробітна
плата в середньому зростає на 0,046 грн.

tхxy 416,109293,0676,1174,8290 76 +−−= ;

182,107
937,0

125,0
76
=
=
=ε

расч

yxx

отн

F
d ,

де y  — середня номінальна заробітна плата, грн;
6x  — безробітне населення, тис. осіб;
7x — економічно активне населення, млн осіб;

t  — фактор часу.
У сукупності чинники третьої групи, що включені у модель,

на 93,7 % ( 937,0
76
=yxxd ) визначають зміну рівня заробітної плати,

при цьому найвагоміший негативно стимулюючий вплив має фак-
тор 6x  (безробітне населення).

Коефіцієнт кореляції дорівнює 0,958 ( 958,0
76

=yxxd ), що го-
ворить про дуже тісний зв’язок між показниками.

Мінімальна відносна помилка апроксимації та високий коефі-
цієнт детермінації свідчать про щільний зв’язок між показниками
та високий рівень статистичної точності. Значний рівень досто-

вірності ( α〉FFp , при ;05,0=α  76,46
3

2

1 =
⎭
⎬⎫

⎩
⎨⎧ =

=
α m

mF ) говорить про

те, що наведена модель може бути використана для аналізу.
Якщо кількість безробітних збільшується на 1 тис. осіб, то номі-

нальна заробітна плата в середньому зменьшується на 1,676 грн.
Якщо кількість економічно активного населення збільшується на
1 млн осіб, то заробітна плата в середньому зменшується на 0,293 грн.
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Узагальнюючи розрахунки, можна зробити наступні висновки:
визначено, що основними чинниками, від зростання яких за-

лежить зростання рівня середньої номінальної заробітної плати, є
сукупні ресурси домогосподарств і прожитковий мінімум для
працездатних осіб, це підтверджується прямою залежністю серед-
ньої заробітної плати від рівня цих факторів. Тобто, збільшення
сукупних ресурсів домогосподарств і прожиткового мінімуму є
державним інструментом впливу на збільшення рівня середньої
заробітної плати в державі;

валовий внутрішній продукт, як фактор макроекономічного рів-
ня, має невеликий позитивний вплив на номінальну заробітну пла-
ту, це пояснюється тим, що цей показник є більш інтегральним, ніж
показник сукупних ресурсів домогосподарств, який має найбільший
вплив на рівень заробітної плати. Тому значне збільшення заробіт-
ної плати через механізм зростання ВВП неможливе. Дещо більший
вплив на номінальну заробітну плату має сума заборгованості із ви-
плати заробітної плати, але цей вплив незначний і пояснюється еко-
номічною сутністю заборгованості. Зростання заборгованості із за-
робітної плати не може призвести до збільшення рівня оплати праці,
тому що це негативне соціально-економічне явище;

найбільший негативний вплив на рівень заробітної плати, має
явище збільшення кількості безробітних, це можна пояснити знач-
ною проблематикою у розподільних відносинах стосовно суспіль-
ного продукту, безробітні отримують матеріальну допомогу із
державного бюджету, тим самим зменшуючи рівень виплат по
заробітній платі в цілому. Дещо менший, але негативний вплив
на рівень заробітної плати має індекс споживчих цін — чим він
більше, тим менша заробітна плата і це цілком пояснюється еко-
номічним змістом цього фактору впливу;

негативний, але незначний вплив має збільшення кількості
економічно активного населення, це пояснюється тим, що безро-
бітні відносяться до цієї економічної категорії населення.

Представлені оцінки впливу соціально-економічних показників
на рівень заробітної плати дозволяють одержати попередні резуль-
тати, які можна застосовувати при розробці стратегії розвитку
держави на макрорівні. Надалі повинні аналізуватися данні мікро-
рівня, шляхом виявлення і обґрунтування факторів, які впливають
на рівень заробітної плати окремого підприємства, а також класи-
фікувати їх на фактори позитивного й негативного впливу.

Серед факторів, що мають найбільший вплив на рівень номі-
нальної заробітної плати, та ті, вплив яких є обґрунтованим на
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основі проведених розрахунків, найвпливовішими є показники
державного регулювання і соціальної політики (сукупні ресурси
домогосподарств, прожитковий мінімум).

Отже, економічний розвиток держави і зростання добробуту
населення напряму залежить від реалізації програм і концепцій
(зокрема стратегії соціально-економічного розвитку, напрямів
розвитку трудового потенціалу, що містяться в чинних законодав-
чих актах), регіональних програм зайнятості тощо.

Розробка рекомендацій, заходів, програм щодо реалізації по-
дібних документів повинно стати пріоритетним напрямом розвит-
ку держави. Реалізація напрямів державної соціальної політики
та політики у галузі оплати праці є найважливішою для забезпе-
чення розширеного відтворення робочої сили.
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