
 

профессионально-квалификационных групп; общее количество уво-
ленных; списочная численность рабочих по каждой из групп; значе-
ние коэффициента текучести. Выходными данными являются значе-
ния частных коэффициентов текучести и коэффициента 
интенсивности текучести по каждой из выделяемых в коллективе 
групп. 

В целом система формирования стабильного трудового кол-
лектива предусматривает постоянную целенаправленную работу 
с различными категориями работающих на основе комплекса ме-
роприятий, направленных на повышение удовлетворенности ра-
ботников своим трудом, улучшение их культурно-бытовых усло-
вий, совершенствование системы образования, повышение 
квалификации и профессионального продвижения работающих. 

Брич В. Я., канд. екон. Наук 
Рада по вивченню продуктивних сил України  

НАН України 

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ОПЛАТИ ПРАЦІ  
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ НАСЕЛЕННЯ  
В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН 

Проблема оплати праці постійно знаходиться в центрі уваги 
теоретиків. Як життєво важливе це питання привертає особливу 
увагу населення. Саме неточності в оплаті на державному рівні 
відразу ж викликають реакцію людей, яка інколи набуває непе-
редбачуваних форм. Відзначимо оригінальний висновок спеціа-
лістів, що люди дуже швидко сприймають кращі умови, звикають 
до постійних негараздів і дуже агресивно реагують на погіршен-
ня економічної ситуації, яке наступає навіть після короткого пе-
ріоду стабільності і добробуту. Яскравим підтвердженням цього 
висновку став досвід України впродовж 90-х років. 

Ситуація ускладнюється ще й тому, що упродовж ХХ століття 
населення звикло до злетів і падінь в економіці, які насамперед 
підривають довіру до державних структур, у тому числі й банків. 

Особливо негативним моментом є слабка мотивація праці, яка 
є головним системоутворюючим елементом оплати праці і, на-
самперед, пов’язана з: 

 незацікавленістю працівників у кінцевому результаті; 
 спадом виробництва; 
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 низьким рівнем заробітної плати з перспективою незначно-
го зростання; 

 невиконанням зарплатою своїх основних функцій — відтво-
рювальної та стимулюючої. 

Проблема стимулювання праці повинна перейти з теоретичної 
в площину практичної діяльності і стати вирішальним моментом 
при формуванні загальної економічної політики на національному 
й регіональних рівнях. Зміну мотиваційного механізму доцільно 
пристосовувати до відповідних змін у характері та змісті праці, які 
представлені підвищенням частки творчої праці, суміщенням фун-
кцій працівників у трудовому процесі. 

Суть трансформації праці полягає в переході від адміністрати-
вних, позаекономічних методів трудової діяльності до економіч-
но та соціально ефективних. 

У ХХ столітті наше суспільство переживало неодноразову гіпер-
інфляцію. За даними В. Попова, порівняно з 1913 роком ціни зросли 
в 1917-ому — в 3 рази, у 1918-ому — у 21 раз, у 1921-ому — в 16 
800 раз. Історія повторилася в 40-ві роки. Навіть за офіційними да-
ними, порівняно з 1928 роком ціни зросли в 1932 році у 2,6 раза, в 
1940 — у 6,4 раза, а в 1947 — у 20,1 раза. 90-ті роки не стали винят-
ком. У березні 1992 року порівняно з груднем 1990-го ціни зросли у 
12 разів [1]. В усіх трьох випадках уряд діяв традиційно — прово-
дилася грошова реформа, яка знецінювала заощадження населення. 
На переломі століть ситуація дещо поліпшується. За даними газети 
«Факти» (від 14 лютого 2001 року), середня зарплата в Україні зро-
сла в 2000 році майже на тридцять відсотків порівняно з 1999 ро-
ком, у тому числі у промисловості на 40,5 %. Середньомісячна зар-
плата працівників, зайнятих в економіці, становила 230 грн. 
Очевидно, що зростання в процентах, як врешті-решт і в гривнях, є 
недостатнім для оцінки ефективності економіки та життєвого рівня 
населення. Потрібно враховувати зростання цін, плати за комуналь-
ні послуги, співвідношення доходу та витрат на придбання товарів 
першої необхідності, продуктів харчування тощо. 

Проблема заробітної плати набуває особливої гостроти в пері-
од економічних реформ. Диференціація населення за рівнем до-
ходів, знецінювання професійних здобутків минулих років, без-
робіття, нові вимоги до професійної діяльності — ці та інші 
фактори значно знижують життєвий рівень населення. Яскравим 
підтвердженням цього факту стали відповіді на запитання: «Що з 
наведеного на картці Ви придбали торік» після опитування 1200 
респондентів, проведеного спеціалістами Центру соціальних і 
маркетингових досліджень у січні 2001 року (табл. 1).  
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Як зазначає О. Стегній: «На загальному тлі малопомітної ку-
півельної активності наші громадяни торік найчастіше купували 
малу побутову техніку, а також телевізори. Цікаво зауважити, що 
регіональний розподіл виявив «лідерство» киян щодо придбання 
саме малої побутової техніки. Зокрема, якщо серед опитаних ки-
ян 26 відсотків торік купували таку техніку, то в інших регіонах 
країни цей показник не перевищував позначки 11 відсотків» [2]. 
Проведений аналіз показав різну активність соціально-
демографічних груп щодо рівня придбання великих покупок. Так, 
найактивнішими щодо цього була молодь до 25 років, і навпаки, 
менш активними — респонденти пенсійного віку. Життєва прак-
тика підтверджує таку диференціацію. Люди старшого віку, ма-
ючи певний рівень матеріального надбання, ведуть усталений 
спосіб життя, в той час як сам віковий період змушує молодих 
людей до значних покупок: іде процес створення сім’ї, а звідси 
необхідність забезпечення мінімальних життєвих благ тощо. 

Таблиця 1 
ПЕРЕЛІК НАЙМЕНУВАНЬ ТОВАРІВ, ПРИДБАНИХ РЕСПОНДЕНТАМИ  

В 2000 РОЦІ (у процентах до тих, хто відповів) 

Вікові групи 
Назви товарів 

в цілому до 25 26—40 41—54 55  
і більше 

Дача 0,3 — 0,3 1 — 

Присадибна ділянка 1 0,4 1 — 1 

Легковий автомобіль 1 2 2 — –0,3 

Телевізор 4 5 5 3 — 

Відео-, аудіоапаратура 2 5 3 1 — 

Нові меблі 2 1 6 1 — 

Квартира 2 3 3 0,4 0,3 

Бібліотека 1 2 2 2 0,6 

Холодильник 2 4 2 0,4 0,8 

Велика побутова техніка 1 1 2 0,4 0,3 

Мала побутова техніка 6 12 10 3 1 

Нічого 84 72 74 90 96 
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За таких умов особливої значимості набуває робота з молод-
дю. Парадоксальність ситуації виявляється в тому, що, з одного 
боку, молоді люди відзначаються динамічністю, швидко сприй-
мають нові форми діяльності, а з іншого — вони характеризу-
ються вразливістю, непідготовленістю до подолання труднощів, 
завищеною самооцінкою, а інколи і недооцінкою своїх можливо-
стей в реаліях сьогодення. 

Проаналізуємо результати проведеного нами соціологічного 
дослідження для перевірки окремих з вищеназваних положень. 

Насамперед нас цікавило питання про мінімальну заробітну 
плату, яку б погодились отримувати студенти після закінчення 
вузу (дослідження проводилось на базі Тернопільської академії 
народного господарства). Одержані результати викликають інте-
рес з багатьох причин. 

По-перше, відзначимо діапазон очікуваної мінімальної заробіт-
ної плати молодих спеціалістів: від 100 грн. до 1000 грн. 

По-друге, частина молодих людей, які реально оцінюють мож-
ливості стартової заробітної плати, незначна. 

По-третє, очевидно є завищеною оцінка можливостей профе-
сійної діяльності випускника вищого навчального закладу. До 
речі, це явище викликає стурбованість ще й тому, що, в разі від-
сутності можливостей для реалізації задумів, серед молоді мо-
жуть поширюватись депресивні настрої або ж створюватись 
сприятливі умови до протиправних дій. Тому систематичне про-
ведення аналогічних соціологічних досліджень у різних регіонах 
України сприятиме розробці оптимальних моделей молодіжної 
політики, спрямованої на зниження соціальної напруженості, 
прийняття ефективних рішень на державному рівні, максималь-
ному використанню можливостей молодих людей, що приведе в 
кінцевому результаті до підвищення життєвого рівня значної ча-
стини нашого суспільства. 

Проведене дослідження показало досить значний діапазон 
оплати праці. На думку майбутніх економістів, їх задовольнила б 
така мінімальна зарплата (рис. 1): 
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Рис. 1. Очікувана мінімальна заробітна плата, % 
У процесі проведеного нами соціологічного дослідження нас 

також цікавила думка майбутніх економістів щодо співвідношення 
між розміром зарплати окремих спеціалістів. Це співвідношення 
доволі красномовне і дає змогу зробити висновок як про престиж-
ність професій, так і про оцінку значимості окремих видів профе-
сійної діяльності. 

Ми запропонували респондентам визначити оптимальний 
розмір місячної зарплати для лікарів, учителів, економістів, ін-
женерів, директорів заводів, мерів міст. Одержані результати ви-
кличуть інтерес, на нашу думку, не лише серед економістів, а й 
серед соціологів, політиків, психологів. 

Насамперед, розглянемо співвідношення рівнів заробітної 
плати між окремими професіями. Більшість респондентів вважає, 
що зарплата лікаря повинна становити 400 грн., учителя — 400 
грн., економіста — 500 грн., інженера — 300 грн., директора за-
воду — 600 грн., мера міста — 1000 грн. на місяць (рис. 2). 
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Дане співвідношення є доволі красномовним і цікавим, оскільки 
відображає усталене в суспільстві ставлення до різних професій, а та-
кож доволі своєрідну шкалу матеріальної оцінки різних видів профе-
сійної діяльності. Значний інтерес викликає поділ респондентів при 
визначенні зарплати окремих професійних груп. Найбільша розбіж-
ність зафіксована при оцінці розміру зарплати керівника міста. 
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Рис. 2. Очікуване співвідношення зарплати  

між окремими професіями, грн. 
Майбутні економісти пропонували різноманітні варіанти: від 

300 до 1000 грн. на місяць. Хоча переважали дві цифри — 800 і 
1000 грн. Дані показники саме і підтверджують вищевикладену 
думку про те, що певним чином дана ситуація відображає уста-
лене в суспільстві ставлення до певних професійних груп насе-
лення. Так, на найнижчу посадову «планку» майбутні економісти 
помістили інженера. 

Щодо оцінки майбутньої економічної діяльності думки студен-
тів теж не відзначилися одностайністю: від 250 до 1200 грн. (рис. 
3). Цікавим моментом є те, що після закінчення вузу найбільша час-
тка респондентів погодиться на зарплату 500—600 грн., а отри-
мувати заробітну плату в розмірі 350 грн., 400 грн. і 450 грн. гото-
ві рівні групи респондентів (по 10,3 %). 
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Рис. 3. Очікувана заробітна плата після завершення навчання 

Усі вищеназвані факти дають можливість зробити висновок 
про необхідність покращення роботи з майбутніми спеціаліс-
тами. Систематичні соціологічні дослідження дозволяють удо-
сконалювати навчальний процес, враховувати потреби студен-
тів, шляхом порівняльного аналізу очікувань молоді і реальної 
ситуації наповнити теоретичні положення переходу до ринко-
вих відносин конкретним змістом. 
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