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ОЦІНКА ВПЛИВУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
НА ПОКАЗНИКИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ

АНОТАЦІЯ. У статті проаналізовано динаміку номінальної та реа-
льної заробітної плати в Україні у докризовий, кризовий і посткри-
зовий періоди. Вивчено показники заборгованості з виплати заро-
бітної плати та їх структуру. Розроблено напрями системної
модернізації економіки в сучасних умовах, що дозволять оптимі-
зувати стан справ у сфері оплати праці.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: заробітна плата, заборгованість з виплати за-
робітної плати, інфляція, економічна криза.

АННОТАЦИЯ. В статье проанализирована динамика номинальной и
реальной заработной платы в Украине в докризисный, кризисный и
посткризисный периоды. Изучены показатели задолженности по вы-
плате заработной платы и их структуру. Разработаны направления
системной модернизации экономики в современных условиях, кото-
рые позволят оптимизировать состояние дел в сфере оплаты труда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заработная плата, задолженность по выпла-
те заработной платы, инфляция, экономический кризис.

ANNOTATION. The dynamics of nominal and real salary in Ukraine in
the pre-crisis, crisis and post-crisis periods is analyzed in this article.
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The exponents of arrears of salary and their structure are stadied.
Directions systemic modernization of economy in current conditions,
which will improve the situation in the area of ��salary.

KEY WORDS: salary, arrears of salary, inflation, economic crisis.

Постановка проблеми. Сучасна економіка України ще містить
у собі наслідки фінансово-економічної кризи, яка дуже яскраво про-
явила усі недоліки, притаманні ринковій економіці: нездатність за-
безпечувати конкурентне середовище, виникнення безробіття, роз-
виток значної диференціації населення за рівнем доходів [5, c. 62].
Криза в Україні пов’язана з незавершеністю деяких важливих про-
цесів ринкової трансформації, нерозвиненістю внутрішнього ринку,
його залежністю від зовнішньої кон’юнктури, високим рівнем дола-
ризації економіки, великим зовнішнім боргом, випереджальним
зростанням фінансового сектора у відриві від реального, недоскона-
лою структурою економіки та її надмірною енергомісткістю. Особ-
ливо гострим залишається стан справ у сфері оплати праці, що ви-
значає низький рівень життя працюючого населення України, його
невисоку купівельну спроможність, високий рівень майнового роз-
шарування та соціальної напруги в суспільстві. Незважаючи на до-
статню розробленість теорій антикризового управління, досі не іс-
нує ефективних методів попередження і подолання фінансово-
економічної кризи, а також антикризового регулювання різних сфер
соціально-економічного життя та основних макроекономічних по-
казників, зокрема заробітної плати.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед вітчизня-
них учених-економістів питання регулювання оплати праці в
Україні досліджували Д. П. Богиня, В. М. Гончаров, А. М. Да-
нюк, О. А. Дороніна, Г. Т. Завіновська, А. В. Калина, А. М. Ко-
лот, Т. А. Костишина, Г. Т. Куліков, В. Д. Лагутін, Н. Д. Лук’ян-
ченко, Н. О. Павловська, Л. М. Потьомкін та ін. Однак, не зва-
жаючи на це, особливості регулювання в умовах кризи потребу-
ють подальшого вивчення й розробки ефективних заходів опти-
мізації ситуації, що склалась у сучасних умовах. Саме це обумо-
вило вибір теми і визначає актуальність статті.

Метою статті є оцінка масштабів впливу фінансово-економіч-
ної кризи на розміри заробітної плати в Україні через зіставлення
докризових, кризових і посткризових тенденцій, що склалися у
системі оплати праці.

Виклад основного матеріалу. Кожна людина заслуговує на гід-
не життя і реалізацію своїх основних потреб, що передбачає гідну
працю. Гідна праця, як відомо, включає чотири компоненти: зайня-
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тість, права, захист і діалог. У свою чергу, зайнятість передбачає гі-
дний дохід, що забезпечує гідні засоби існування. За даними ЄБРР
Україна найбільше постраждала від глобальної фінансової кризи
серед країн Східної Європи та Центральної Азії  [4, c. 12].

Безумовними перешкодами гідній праці є те, що в нашій країні
вихід з кризи супроводжується зниженням рівня реальної заробітної
плати, несвоєчасною та в неповному обсязі виплатою заробітної
плати, безробіттям, падінням платоспроможності, інфляцією, пору-
шеннями норм чинного трудового законодавства з боку роботодав-
ців. Окрім того, в умовах кризи почастішали випадки виплати заро-
бітної плати у конвертах, не завжди проводиться індексація заро-
бітної плати, відбувається штучне банкрутство підприємств.

Через світову фінансово-економічну кризу основні макроеко-
номічні показники України у 2008—2009 рр. різко погіршилися:
реальний ВВП — на 15,1 %; реальна зарплата — на 9,2 %; реаль-
ний наявний доход — на 8,5 %; інвестиції в основний капітал —
на 41,5 %; експорт товарів і послуг — на 43,4 %; імпорт товарів і
послуг — на 49,9 %. Але вже у 2010—2011 рр. спостерігається
тенденція покращання деяких з них. Зокрема, реальний ВВП у
2010 р. порівняно з 2009 р. збільшився на 4,2 %, а у 2011 р. у по-
рівнянні з 2010 р. — на 5,2 %.

У контексті забезпечення умов гідної праці велике значення
має вивчення динаміки заробітної плати і доходів населення у
докризові та кризові роки (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка номінальної і реальної заробітної плати
і доходів населення України у 2001—2011 рр. [7]
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Як видно з рис. 1, у докризовий період (2001—2007 рр.) темпи
зростання номінальної й реальної заробітної плати в Україні були
досить високими, а у кризові роки відбулося уповільнення цих
показників.

Темпи зростання заробітної плати у 2009 р. порівняно з 2008 р.
(105,5 %) значно нижчі темпів зростання у 2008 р. відносно пе-
редкризового 2007 р. (133,7 %). Однак, у 2010 р. темпи зростан-
ня зарплат і доходів населення в Україні зросли. За 2010 р. реа-
льна заробітна плата підвищилася на 10,2 %, номінальна — на
20 %, доходи населення — на 23,1 %. У 2011 р. також було за-
фіксоване зростання цих показників на 8,7, 17,6 і 13,6 % відпо-
відно.

Слід зазначити, що індекс реальної заробітної плати у 2009 р.
порівняно з 2008 р. становив 90,8 %, тоді як у 2001—2006 рр. він
варіював у межах 123,8—115,2 %, у 2007 р. становив 112,5 %, у
2008 р. — 106,3 %. Що ж стосується середньої заробітної плати,
то якщо влітку 2008 р. у доларовому еквіваленті вона становила
343 дол., то через рік вона склала лише 240 дол., хоча, як бачимо
з рис. 1, номінально вона зросла.

Зростання реальної заробітної плати можна вважати дещо
суб’єктивним показником. Оскільки, він безпосередньо зале-
жить від індексу інфляції, то зростання реальної заробітної пла-
ти у 2011 р. на 8,7 % швидше розрахункова величина. Якщо ін-
декс інфляції зазначали б не на рівні 4,6 %, згідно офіційним
даним Держкомстату, а на рівні його оціночної величини —
16—17 % (за експертними оцінками), у результаті, отримали б
не зростання, а зниження реальної заробітної плати на 3—5 %,
що відображає більш реалістичнішу ситуацію в Україні, яка
склалася.

Якщо ж рівень середньої заробітної плати в Україні порівняти
з аналогічним показником у країнах Європейського Союзу, то се-
редня заробітна плата в Україні «відстає» від середньої заробіт-
ної плати розвинутих європейських країн у кілька разів — від 2,5
до 25 [1, c. 81]. Крім того, порівняння зарплати в Україні та краї-
нах ЄС свідчить що середньомісячна заробітна плата, наприклад,
в промисловості України менше у 2,6—7,8 разу порівняно з «но-
вими» країнами ЄС і у 16,5—25,9 разу менша ніж у «старих»
країнах ЄС.

Негативні тенденції розвитку базових галузей економіки краї-
ни спричинили виникнення заборгованості з виплати заробітної
плати (рис. 2 і 3).
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Рис. 2. Заборгованість з виплати заробітної плати
на початок відповідного року [7]

З рис. 2 видно, що у докризові роки розміри заборгованості
хоча й мали нестійкий характер, але спостерігалася тенденція до
їх зниження. Однак у перший же кризовий рік (2008) заборгова-
ність стала стрімко підвищуватися. Тобто тенденція сталого зни-
ження заборгованості з виплати зарплати у 2001—2007 рр. під
впливом кризи змінюється на зворотну тенденцію: за період
2008—2009 рр. заборгованість зросла майже у 2,2 разу і досягла
1,47 млрд грн.

Упродовж січня-листопада 2010 р. загальна сума заборго-
ваності з виплати заробітної плати зменшилася на 9 %, або
на 132,5 млн грн, і на 31 грудня становила 1218,1 млн грн, що
дорівнює 6,2 % фонду оплати праці, нарахованого за листо-
пад 2010 р. Скорочення загальної суми заборгованості відбулося
у результаті погашення боргів працівникам економічно актив-
них підприємств. Упродовж січня-листопада 2010 р. заборго-
ваність перед працівниками цієї категорії підприємств зменши-
лася на 20,5 % (на 196,2 млн грн) і на 1 грудня становила
759,8 млн грн [7].

Загальна сума невиплаченої заробітної плати на 1 січня 2012 р.
становила 977,4 млн грн (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка суми заборгованості
з виплати заробітної плати

(станом на 1 число відповідного місяця) [7]

Такий рівень заборгованості був досягнутий завдяки тому, що
сума невиплаченої заробітної плати протягом грудня 2011 року
зменшилася на 11,6 % або 128,1 млн грн, що відбулося в основ-
ному за рахунок підприємств з виробництва машин та устатку-
вання (на 46,3 млн грн), транспортних засобів та устаткування
(на 30,9 млн грн), а також діяльності транспорту та зв’язку (на
25,1 млн грн) [7]. Прикрим залишається той факт, що борги з ви-
плати заробітної плати на економічно активних підприємствах
зросли у 4,4 разу й склали 436,1 млн грн, або 44,6 % від загальної
суми заборгованості (інші суми припадали на підприємства-
банкрути й економічно неактивні підприємства). Зменшення по-
казників заборгованості у грудні 2011 р. було лише тимчасовим, і
як бачимо з рис. 3 уже впродовж трьох місяців поточного року
сума боргу зросла на 9,45 %, або на 92,4 млн грн.

Якщо розглядати структуру заборгованості з виплати заробіт-
ної плати за видами економічної діяльності на 1 січня 2012 р., то
спостерігається наступна ситуація [7]:

більше ніж половина заборгованості (581,9 млн грн або
59,5 %) припадає на промисловість;

на другому місці з великим відривом від промисловості пере-
буває будівництво та операції з нерухомим майном, оренда, ін-
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жиніринг і надання послуг підприємцям. Заборгованість за цими
видами діяльності досягає 12,8 % і 12,5% від загальної суми;

питома вага заборгованості у сфері діяльності транспорту та
зв’язку складає 4,0 % — це третє місце;

найменша заборгованість спостерігається у лісовому госпо-
дарстві (0,7 млн грн, або 0,1 %), у державному управлінні
(3,5 млн грн, або 0,4 % від загальної суми заборгованості), у ри-
бальстві та рибництві (4,5 млн грн, що становить 0,5 % від за-
гальної суми).

Отже, можна констатувати, що в Україні, де проблема несвоє-
часної виплати заробітної плати існувала ц раніше, криза лише
більше погіршила ситуацію з оплатою праці. Контроль за своєча-
сністю та повнотою оплати праці було покладено на державні ор-
гани влади та органи місцевого самоврядування, а саме: підрозді-
ли Мінпраці, Державної податкової служби, місцеві ради, фінан-
сові органи. Проте, жодна із зазначених інституцій не виконує в
повному обсязі покладених на неї повноважень. Державні інспек-
тори праці не виявляють наполегливості у захисті прав найманих
працівників, немає очікуваної віддачі у регіонах і від діяльності
комісій з питань погашення заборгованості з виплати заробітної
плати, створених при місцевих органах влади.

Висновки. Підводячи підсумки варто зазначити, що світова
фінансово-економічна криза негативно вплинула на основні мак-
роекономічні показники України, що, у свою чергу, призвело до
зниження розмірів реальної заробітної плати, а також зростання
заборгованості з її у всіх видах економічної діяльності. Це викли-
кає необхідність здійснення реформи заробітної плати. Здійснен-
ня такої реформи вбачається можливим завдяки чітко спланова-
ним, раціонально виваженим та ефективно впровадженим
заходам щодо системної модернізації економіки країни. Такими
заходами можуть стати:

спрямування бюджетної політики на зниження інфляційного
тиску, зокрема недопущення фінансування Державного бюджету
за рахунок емісійних джерел;

сприяння розвитку самостійної зайнятості та мікропідприєм-
ництва;

залучення альтернативних джерел фінансування зарплати;
продовження реформи у сфері оплати праці шляхом віднов-

лення оптимальних міжгалузевих і міжпосадових співвідношень,
протидія руйнації основних засад єдиної тарифної сітки праців-
ників бюджетної сфери;
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удосконалення системи оплати праці, в результаті оцінки ве-
личини робочої сили, в основу якої повинно бути покладено вар-
тість життєвих благ і послуг, необхідних для нормального життя
працівника і членів його сім’ї (на сьогодні, щоб досягти цієї умо-
ви, потрібно збільшити середню заробітну плату принаймні в 5
разів);

введення в дію ефективних механізмів визначення рівня дохо-
дів, які будуть стримувати подальшу соціальну і економічну по-
ляризацію суспільства, і сприяти згладжуванню різниці в доходах
між різними верствами суспільства. Цей захід сприятиме подо-
ланню бідності в країні;

запобігання погіршенню співвідношення між частками заробі-
тної плати і прибутку у ВВП. Цим заходом держава мала б мож-
ливість продемонструвати готовність підтримати купівельну
спроможність населення і таким чином стимулювати внутрішнє
споживання;

доопрацювання системи оподаткування зарплати шляхом
зниження податкових ставок та відновлення на якісно новому рі-
вні прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб. Це
дозволить стимулювати вихід з тіньової економіки значної кіль-
кості підприємств, що збільшить надходження коштів у бюджет.

Реалізація цих, а в подальшому й інших заходів з удоскона-
лення системи оплати праці в Україні дозволила б наблизити ве-
личину частки зарплати у витратах на виробництво до рівня еко-
номічно розвинутих країн, а оплату робочої сили — до євро-
пейських стандартів. Це дозволило б суттєво підвищити рейтинг
України серед європейських країн через зростання рівня доходів
працюючого населення, наближення чинних умов праці до пара-
метрів гідної праці.
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ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА МЕЗОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ

ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК РЕГІОНУ

АНОТАЦІЯ. У статті визначено загальні наукові принципи дослі-
дження процесу стратегічного управління та методологічна база
стратегії розвитку людського капіталу мезоекономічного рівня. Ви-
конано аналіз факторів ефективності функціонування регіональ-
ного людського капіталу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: людський капітал, стратегія розвитку, методо-
логія дослідження, економічна діагностика, критерії ефективності.

АННОТАЦИЯ. В статье определены общие научные принципы ис-
следования процесса стратегического управления и методологи-
ческая база стратегии развития человеческого капитала мезоэко-
номического уровня. Выполнен анализ факторов эффективности
функционирования регионального человеческого капитала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: человеческий капитал, стратегия развития,
методология исследования, экономическая диагностика, критерии
эффективности.

ANNOTATION. In this article it is determined the general scientific
principles for investigating the process of the strategic management
and the methodological base of strategy the human capital development
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